Výroční zpráva ČARO za r. 2018
Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním – ČARO byla založena v Praze dne 28. listopadu 2007.
Podporu této iniciativě projevilo 20 odborných i laických organizací.
V roce 2018 ČARO zaznamenalo organizační změny ve své struktuře. Změna byla projednána na schůzi výboru
ČARO dne 3. 5. 2018. Jedná se kooptaci nové členky výboru ČARO za zemřelou MUDr. Miladu Hobzovou, Ph.D.
Navržená byla MUDr. Jana Vyskočilová, protože je předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu a může navázat na činnost MUDr. Hobzové. S návrhem souhlasila a byla jednohlasně kooptována.
Nekrolog, byl publikován v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica a byl vyvěšen na stránkách
www.pneumologie.cz. Prof. Špičák projevil zájem o publikaci této informace na informačním zdroji ČSAKI.
Pokračovalo se v činnosti zaměřené na prosazování zájmů pacientů s plicními chorobami, pro které distribuovalo
brožury o nejčastějších plicních nemocech. V Edice ČARO pro pacienty vyšla brožura Léčba kyslíkem v domácím
prostředí autorkou je MUDr. Eva Voláková. Byly inovovány brožury Co je pneumonie a jak ji překonat.

Informace pro pacienty postižené zápalem plic (2. přepracované vydání) autorem je prof. MUDr.
Vítězslav Kolek, DrSc. a Pneumokoniózy - onemocnění z minerálních prachů, Otázky a odpovědi (2.
přepracované vydání) autorkou je prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
ČARO se angažovalo v aktivitách spojených se snahou o „změkčení protikuřáckého zákona“. Byli osloveni všichni
poslanci a byl napsán dopis premiérovi Ing. Babišovi s tím, že podporujeme znění zákona tak, jak je doposud platné
a nadále stojíme o to, aby restaurační zařízení zůstala nekuřáckými.
Schůze Výboru ČARO se konala v rámci Světového dne astmatu 3. 5. 2018 v Praze.
U příležitosti Světového dne boje proti tuberkulóze byla zorganizována tisková konference dne 21. 3. 2018 v Praze
Jednalo se o epidemiologické situaci, o možnosti inovovat formu izolace nemocných. Přednášeli Kolek, Wallenfels
a Vašáková. Jako hlavní akce roku byla prezentována podpora Světového dne rakoviny plic, který byl vyhlášen
světovými respiračními společnostmi na 1. srpna 2018. Tisková konference se uskutečnila 31. 7. 2018 v Praze.
(přednášeli: Kolek, Skřičková, Votruba, Lischke, Petruželka, pacientský příběh – osobní zkušenosti pacienta
s rakovinou plic)
ČARO se angažovalo na XXV. Luhačovických dnech pneumologů a alergologů, kde organizovalo sympozium
s tématem sarkoidóza.
Aktivity ČARO v roce 2018 přispěly k dalšímu plnění vytyčených cílů této organizace. Účetně byl rok 2018
vyhodnocen po uzávěrce hospodaření, která byla zaslána ke kontrole pokladníkovi ČARO prof. MUDr. Daniele
Pelclové, CSc.
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