Výroční zpráva ČARO za r. 2016
Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním – ČARO byla založena v Praze dne 28.
listopadu 2007 jako občanské sdružení v souladu s programem a pod bezprostřední patronací WHO
(Světová zdravotnická organizace). Byl splněn formální požadavek statutu organizace – přechod
z občanského sdružení na spolek. Účetně je ČARO spolkem od 1. 1. 2015. Změnu zajistila právnická
kancelář AK PRUDIL a spol., s.r.o., Brno. Hlavní změna stanov spočívá v možnosti rozhodování per
rolam, což povede k větší flexibilitě jednání. ČARO sdružuje české odborníky, kteří deklarovali
nutnost zvýšení pozornosti věnované vleklým neinfekčním onemocněním dýchacího systému.
Podporu této iniciativě projevilo 20 odborných i laických organizací.
V roce 2016 ČARO nezaznamenalo žádné organizační změny ve své struktuře. Pokračovalo v činnosti
zaměřené na prosazování zájmů pacientů s plicními chorobami, pro které distribuovalo brožury o
nejčastějších plicních nemocech. Byla vydána další brožura cyklu ČARO pro pacienty, tentokrát s
tématikou plicní rehabilitace, autorkou je Mgr. K. Neumannová, Ph.D.
Dále byl zajištěn překlad „Národního programu boje proti chronickým respiračním
onemocněním“ do anglického jazyka „National Programme for the Fight Against Chronic Repiratory
Diseases in the Czech Republic“. Tento materiál je možno použít při zahraničních setkání GARD.
Byla realizována tisková konference ke Světovému dni TBC, která proběhla v Praze 20. 3. 2016.
V tiskové zprávě bylo referováno o změnách v rizicích výskytu tuberkulózy, především u cizinců a
bylo referováno o ztrátě TBC lůžek pro město Praha.
Představitelé ČARO kontaktovali poslance před projednáváním tzv. nekuřáckého zákona a upozornili
na vztahy kouření a plicních nemocí.
ČARO se angažovalo na XXII. Luhačovických dnech pneumologů a alergologů, kde organizovalo
symposium s tématikou: Věkové souvislosti a CHOPN.
O aktivitách ČARO bylo referováno 24. 11. 2016 na odborné chůzi věnované plicním nemocem
v Lékařském domě v Praze, kterou spoluorganizovaly ČPFS, ČOPN a ČAS. Dále zástupce ČARO
vystoupil na slavnostním setkání při příležitosti Světového dne astmatu a 20-ti letého výročí ČIPA,
které se konalo dne 5. 5. 2016 se v Národním domě, na Náměstí Míru, Praha Vinorady. Zde také
proběhla poslední schůze výboru ČARO, kde bylo jednáno o možnostech oslav 10-ti letého výročí
ČARO v r. 2017. Předseda ČARO udržoval kontakty s představiteli GARD, které se plánovalo
uskutečnit svou schůzi v Iránu, ale vzhledem k celkové situaci byla schůze uskutečněna jen emailově.
Výbor GARD pracuje ve složení: Předseda Nikolai Khaltaev, místopředsedkyně: Arzu Yorgancioglu,
členové Jose Rosado-Pinto, Alvaro Cruz a Cherian Varghese. V rámci vědeckých aktivit pokračuje
multicentrická studie věnovaná metronomické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic, kterou vede
prof. Skřičková.
Aktivity ČARO v roce 2016 přispěly k postupnému plnění vytyčených cílů této organizace. Účetně
bude rok 2016 vyhodnocen po uzávěrce hospodaření a její kontrole pokladníkem.
Zapsal
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Předseda ČARO, z.s.
20. 2. 2017

