ČARO ‐ zápis schůze výboru dne 4.10. 2013
Místo: Hotel Voroněž
Účast (bez titulů): Kolek, Špičák, Kos, Hobzová, Pelclová
Omluveni: Skřičková, Musil, Petrů
Schůze se sešla, aby zhodnotila činnost v r. 2013 a připravila program činnosti v r. 2014.

Akce ČARO v roce 2013
XIX. Luhačovické dny – samostatné sympozium
Respirační kaleidoskop (Brno, Olomouc, Plzeň, Praha)
Účast na 8. plenární zasedání GARD v Astaně (3. ‐ 4. červenec 2013).
Bylo referováno o dalším posunu GARD, který plánuje několik projektů. Je to především
Akční plán WHO pro NCD 2013 – 2020. Spočívá ve snížení mortality na chronická neinfekční
onemocnění o 25 %. Dále v časné diagnostice a léčbě bronchiálního astmatu a CHOPN,
rinitid, respiračních spánkových poruch, intersticiálních plicních procesů a v našich
podmínkách i karcinomu plic. Specifickým projektem je Active and Healthy Ageing.
V respiraci se týká chronické nemoci ve stáří, jejich komorbidit a jejich souvislostí
s nemocemi v mládí. Specifickým projektem je telemetrie.
Hospodaření:
Bylo předmětem daňového přiznání v březnu.
Informace pro pacienty:
Pokračovala práce na informačních brožurách pro pacienty o nejčastějších respiračních
nemocech. V tomto roce došlo k druhému vydání brožury Karcinom plic a bude vydána
brožura Pneumokoniózy (6. Svazek). Brožura bude zdarma distribuována pacientům a laické
veřejnosti prostřednictvím ambulancí pneumologů a oddělení nemocí z povolání.

Publikační aktivity:
Špičák a Kolek napsali články o setkání v Astaně (Studia pneumologica, Zdravotní noviny a
Astma a bronchitida)
Výzkumná činnost:
V r. 2013 byly prezentovány výsledky studie OSAS u noční hypertenze (Hobzová). Pracuje se
na dokončení multicentrické studie. Dále se zpracovávají data studie hodnotící riziko
expozice azbestu pomocní nového testu: Mesomark ‐ mesotelin v séru (Jakubec).

Aktivity pro rok 2014:
Špičák navrhl svolat členskou schůzi na 18.3. v 16.00 do Prahy v rámci poslední z přednášek
Respiračního kaleidoskopu. Ten proběhne v r. 2013‐ 2014 v Táboře, Brně, H.Králové,
Olomouci a Praze a bude se konat v měsícich od listopadu 2013 do března 2014 za účasti
alergologů a pneumologů. ČARO tuto akci zaštítí, pořádat ji budou odborné společnosti
ČSAKI a ČPFS.
ČARO zorganizuje symposium na II. českém kongresu v Olomouci.
Bude odeslána do tisku práce o rizicích expozice asbestu sledovaných pomocí testu
Mesomark – mesotelin, budou prezentovány na kongresech výsledky studie sledující
kardiovaskulární rizika u OSAS, rovněž se počítá s publikací.
Bude realizována další brožura pro pacienty o OSAS (Hobzová) a realizováno druhé vydání
Plicní fibrózy (Vašáková).
Hlavním úkolem členské schůze bude zorganizovat volby na další období a odsouhlasit
změnu stanov s možností dalších volebních procedur per rolam –internetovým hlasováním.
Bude připravováno přeorganizování ČARO ‐ občanského sdružení na spolek podle nového
občanského zákoníku.
Prof. Špičák byl požádán, aby ověřil současné představitele subjektů, které jsou členy ČARO,
aby mohli být pozváni na schůzi.
Závěrem schůze Kolek poděkoval členům výboru ČARO za trvalou podporu všech aktivit,
které souvisí se zdůrazňováním významu respiračních nemocí v naší společnosti.

Zapsal
Prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.
Předseda ČARO

