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V roce 1995 vydala Globální iniciativa pro astma (GINA) publikaci „Globální strategie péče o astma a jeho prevence“ a zahájila tak novou éru
moderní péče o nemocné astmatem s důrazem na dlouhodobou preventivní protizánětlivou léčbu.
V reakci na tuto událost byla 26.3.1996 třemi odbornými společnostmi ČLS JEP založena a vyhlášena Česká iniciativa pro astma, o.p.s. (ČIPA) a
současně byla vydána „Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice.“
Od svého založení ČIPA zahájila významné edukační aktivity zaměřené jak na pacienty, tak na odbornou zdravotnickou veřejnost.
ČIPA se od svého založení významně podílí na zavádění a podpoře moderní diagnostiky i léčby astmatu v České republice.
ČIPA je zastoupena v poradní sboru GINA a je členem Evropské federace organizací pacientů s alergií a nemocemi dýchacích cest EFA.

Struktura ČIPA
Zakladatelé
ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE ČLS JEP
SPOLEČNOST FYZIOLOGIE A PATOLOGIE DÝCHÁNÍ ČLS JEP

Správní rada Lektorský sbor
Dozorčí rada 50 odborníků z oboru pneumologie a alergologie
Kolegium ředitele ze všech regionů České republiky

Hlavní aktivity ČIPA
Vydávání doporučených postupů pro péči o astma.
Vydávání edukačních brožur pro laiky.
Organizace akcí ke Světovému dnu astmatu.
Pořádání konference odborných sester.
Vzdělávací kurzy pro praktické lékaře.
Vzdělávací kurzy pro učitele.
Studie dětského astmatu na Ostravsku.
Studie výskytu a tíže astmatu v České republice.
Pylová informační služba.
Letní tábor pro děti s astmatem a alergií.

Doporučené postupy

Astma v ordinaci praktického lékaře
Celostátní program víkendových kurzů pro praktické lékaře
a praktické lékaře pro děti a dorost.
V letech 1999 – 2001 uspořádáno celkem 67 kurzů s účastí více
než 3000 praktických lékařů (65 % všech PLDD a 38 % všech PL).

Edukační materiály

Světový den astmatu
Pravidelné květnové setkání odborníků
a informační akce pro pacienty a ostatní
laiky při příležitosti celosvětově pořádaného
Světového dne astmatu.

Konference sester
Pravidelné každoroční odborné setkání
sester z oborů pneumologie a alergologie.

7A-7x o alergii a astmatu pro školy.
Dlouhodobý program vzdělávacích seminářů pro školy
o astmatu a alergii u školních dětí.
Od roku 2009 proběhlo 81 seminářů, které absolvovalo více
než 2300 pedagogů. 25 škol obdrželo certifikát
„Škola přátelská dětem, s alergií a astmatem“

Pylová informační služba
Monitorování koncentrací pylů v ovzduší.
10 stanic, v sezóně každotýdenní informace.
Síť je zapojena do Evropské pylové
informační služby.


