Členská schůze ČARO, 29. 5. 2019, Praha, Café Royal
Účast:
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Společnost pracovního lékařství; Eva Kašáková, ČAS; prof. MUDr. Jana Skřičková,
CSc., Česká onkologická společnost; MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra MZ, Jana Koželská,
ředitelka ARCUS Onko-centra, MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda ČOPN; Mgr. Simona Zábranská, předsedkyně a
ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, členka pacientské rady MZ ČR; MUDr. Daniela Verdánová, MBA,
předsedkyně respirační pracovní skupiny OSPDL; doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. člen ČIPA a ČSAKI; prof MUDr.
Vítězslav Kolek, DrSc., předseda ČARO (dále bez titulů)
Projednaný program:
1) Kolek přivítal všechny účastněné
2) Informace o výroční zprávě za r. 2018. referováno o symposiích, podpoře nekouření, brožurkách edice ČARO
pro pacienty a dalších aktivitách.
3) Informace o finanční situaci. Daňové prohlášení schválila Pelclová jako pokladník. Konstatováno, že příspěvky
firem se zmenšují, stačí však na chod organizace. Při veřejných vystoupeních je třeba respektovat pravidla
WHO o nezávislosti akce. Zábranská diskutuje o zkušenostech z Pacientské rady MZ, o pravidlech
pacientských organizací a o partnerských vztazích s firmami, které v tomto smyslu nemají žádné aspirace.
4) Jednání o pozici Rybníčka. Je navržen jako zástupce prof. Špičáka, který se již neúčastní jednání ČARO ze
zdravotních důvodů. Bude tedy zástupce ČIPA a zároveň ČSAKI. Prof. Špičáka ponecháme jako čestného člena
Výboru ČARO. Je třeba požádat o souhlas s nominací na kolegiu ředitele ČIPA a předsednictvu ČSAKI (zde již
projednáno ústně).
5) Jednání o nových členech a o návrzích na členy výboru pro další období. Agenda členů výboru Pelclová bude
jmenovat zástupce za sebe do příštího období. Nadále mají zájem ve výboru pracovat: Skřičková, Šteflová,
Kos. Požádáme o vyjádření Snížka, Vyskočilovou a Petrů. Diskutováno o počtu členů výboru: rozhodnuto o
tom, že není potřeba počet členů rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že se nesešla nadpoloviční většina členů,
nemůže být schůze usnášení schopna a volby výboru tudíž proběhnout nemůžou. Dle pravidel Stanov ČARO
musí být svolána chůze náhradní.
6) Členové ČARO s právem hlasovat na příští schůzi: Zábranská, Verdánová, Koželská, za Pelclovou se nabízí
náhrada doc. Nakládalová nebo dr. Lischková. Pelclová bude urychleně informovat, aby se náhradnice mohla
účastnit příští schůze. Rybníček byl schválen jako nový člen ČARO s hlasovacím právem.
7) Možné aktivity v příštím roce: Luhačovice – symposium se společným tématem pro alergology i
pneumology. Šteflová – nové iniciativy pro grantovou činnost, do kterých by se mohlo ČARO zapojit.
Spolupráce s Klubem cystické fibrózy - Zábranská se nabízí společnou aktivitu v prosazování úhrady přístroje
Simeox jak pro děti, tak pro dospělé. Koželská informuje o činnosti společnosti ARCUS, kde jsou zapojeny
především pacientky s karcinomem prsu, ale i nemocní s karcinomem plic. Provedeno hlasování, zda jsme
pro včlenění ARCUS jako dalšího člena ČARO. Výsledek: jednohlasné pro.
8) Termín příští volební schůze ČARO je 14. 6. 2019 v 10.00 v budově Autoklubu. Členové ČARO budou obesláni.
Prof. Králíková předala plnou moc pro hlasování prof. Kolkovi.
9) Ukončení schůze
Zapsal: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. FCCP, předseda ČARO
Olomouc 30. 5. 2019
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