Zápis schůze výboru ČARO o.s.
Datum konání 27.6.2012 - Praha , Hotel Pyramida,
Přítomni: prof. MUDr.Skřičková Jana,CSc., prof.MUDr.Pelclová Daniela, prof.MUDr.Kolek
Vítězslav,DrSc. Prim.MUDr. Kos Stanislav,CSc., doc.MUDr.Petrů Vít, prof.MUDr. Václav
Špičák,CSc, MUDr.Milada Hobzová,CSc., doc. MUDr.Jaromír Musil .CSc.
Po krátkém přivítání byly projednány základní body schůze.
Z činnosti v minulém roce byly připomenuty účast ČARO na konferenci v Luhačovicích,
tisk dalších brožur pro pacienty a dokončování výzkumných projektů. Byl dokončen nábor
do studie časné diagnostiky maligního mezoteliomu pleury. Výsledky se zpracovávají. Nábor
do epidemiologické studie výskytu OLA u noční hypertenze pokračuje. Bude ukončen
v tomto roce.
Za podstatnou činnost byla hodnocena aktivní účast v kampani Světový den spirometrie v r.
2012. ČARO je spolu s ČPFS hlavním organizátorem. Dne 27.6. se uskutečnila tisková
konference pod hlavičkou WHO. Novinářům byla mimo jiné představena videa s Petrou
Kvitovou a Lukášem Bauerem.

Kolek ještě doplňuje údaje o Konferenci ke Dni spirometrie
Konference bude v 10.00 dne 12.9. v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál
Konírna. Adresa: Malostranské náměstí 7/19. Bude vzpomenuto 5 let existence ČARO.
Členové výboru jsou samozřejmě zváni, stejně jako všichni členové ČARO. Je samozřejmě
určité organizační riziko a účast poslanců je limitována momentální politickou situací.
Doc. Petrů připomněl, že kdyby se nepodařilo konferenci realizovat s účastí poslanců – členů
zdravotního výboru, měla by proběhnout jen členská schůze ČARO – jako alternativa setkání.
Kolek navrhuje, aby další jednání a rozhodování v rámci ČARO mohlo probíhat formou
elektronického hlasování. Výbor souhlasí pro jednání v rámci výboru. Podobně by se mohlo
jednat i v rámci “ valné hromady”. Tuhle alternativu bude třeba schválit členskou schůzí.
Dále Kolek požádal o schválení plateb za dotisky všech dosavadních brožur pro pacienty.
Bude třeba zajistit lepší – nezávislou distribuci. Za dotisk jedné brožury Solen požaduje cca
22 000 Kč. Výboru souhlasí. Prof. Špičák se pochvalně vyjadřuje o kvalitě i smyslu brožur.
V tomto roce plánujeme dokončení brožur pro pacienty o sarkoidóze (Kolek) a spánkové
apnoi (Hobzová). Další brožuru přislíbila doc. Pelclová o Plicích nemocech z povolání.
Doc. Pelclová kontrolovala zprávu o hospodaření, provedenou na základě účetní kontroly.
V loňském roce mělo ČARO výlohy 454 979,50 Kč a příjmy od partnerů 400 000 Kč.
Rozpočet je tedy vyrovnaný.
Kolek informoval , že byl s prof. Špičákem pozván na další schůzi GARDu, kterou organizuje
prof. Chuchalin v Petrohradě. Akce se koná v červenci a bohužel se nemůžeme účastnit. Je

dobře, že GARD je nadále aktivní, roční poplatek jsme zaplatili. Bylo to složitější, protože se
změnila administrativa.
Předseda ČARO o.s. poděkoval všem účastníkům a upozornil, že se průběžně budeme snažit
o plnění stanovených úkolů.

Zapsal
Prof.MUDr.V.Kolek,DrSc

