Zápis členské schůze ČARO
České aliance proti chronickým respiračním onemocněním, z. s.

Členská schůze se uskutečnila, dne 5. 5. 2016 od 11:30 v salonku
Národního domu, Náměsti Míru 9, Praha – Vinohrady.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výroční zpráva ČARO za r. 2015, účetní závěrka
Plán činnosti ČARO pro r. 2016
Směřování aliance do budoucna
Návrhy vědeckých projektů
Informace o připomenutí 10letého výročí ČARO v příštím roce
Volná diskuse
Závěr

1. Byla diskutována Výroční zpráva a účetní závěrka, které jsou na stránkách
www.CARO-GARD.cz. Bylo konstatováno, že ekonomická stránka ČARO není
ideální. Bude třeba angažovat další potenciální sponzory, aby ČARO mohlo
pokračovat ve svých aktivitách. Pelclová provedla kontrolu účetní uzávěrky,
která proběhla ve stanoveném termínu.
2. Byly diskutovány nejbližší plánované aktivity, jako je vydání brožury
Rehabilitace plicních nemocí, další dotisky existujících textů a účast na
konferencích s mezioborovou problematikou.
3. Ke směřování se vyjádřili jednotliví členové. Kolek vyzval k inicializaci
mezioborových studií. Je možno sledovat prevalenci CHOPN u nemocných
s expozicí křemíku a jiných škodlivin. Pelclová a Nakládalová se budou
zamýšlet nad možnou tvorbou protokolu této studie. Je možno uvažovat i o
vyšetřování kondenzátu vydechovaného vzduchu. Kolek uvedl možnost
k vyšetřování plicních funkcí pomocí telemonitoringu u pacientů, kteří jsou
v péči praktických lékařů, lékařů pracovního lékařství, alergologů nebo
pneumologů. Pohunek se vyjádřil spíše v tom smyslu, že by takové studie
měly provádět jednotlivé odborné společnosti a že by ČARO mělo spíše jen
politicky zastupovat subjekty v něm zastoupené. Kolek připomenul, že
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4.

5.

6.

7.

provádění studií s mezioborovým zaměřením je v náplni ČARO, ale že záleží
na aktivitě jednotlivých složek ČARO.
Začala být realizována multicentrická studie léčby karcinomu plic
metronomickým přístupem. Studii vede Skřičková. Příprava studie byla
končena finalizací protokolů.
V příštím roce by ČARO mělo oslavit 10 let své existence. Možností je několik,
Šteflová uvedla, že v příštím roce organizuje Česká kancelář regionální WHO
summit ministrů zdravotnictví o životním prostředí, který se bude konat
v červnu v Ostravě. Jedna z možností je zorganizovat doprovodnou akci
v Praze nebo Ostravě. Další možností je organizování semináře na půdě
parlamentu o plicních nemocech. Kolek také uvedl, že se můžeme pokusit o
nominaci Prahy na organizaci setkání GARD v příštím roce. Letošní je v Iránu.
Vše bude také záležet na sponzorských příspěvcích, které ČARO obdrží.
Ve volné diskusi se také hovořilo o profilaci ČARO v protikuřácké kampani.
V současné době jde o aktuální téma vzhledem k projednávání Návrhu
zákona o ochraně proti návykovým látkám. Pohunek navrhl, aby brožury
ČARO byly dostupné v knihkupectvích, čímž by se zvýšila dostupnost pro
pacienty.
V závěru se účastníci dohodli, že budou nadále udržovat kontakty a
informovat o všech vznikajících aktivitách v prosazování plicních nemocí.

Zapsal
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP, předseda ČARO

V Praze dne 5. 5. 2016
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