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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015

Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku
Dne 21. 3. 2015 se v Luhačovicích sešla náhradní valná hromada Českého občanského sdružení
proti chronické obstrukční plicní nemoci a na svém zasedání projednala všechny body programu
a odsouhlasila předložené zprávy.
Náhradní valná hromada dále přijala nové stanovy, které reflektují požadavky nového
občanského zákoníku. Dále na základě závěrů z NVH r. 2014 potvrdila záměr profilovat ČOPN
jako pacientskou organizaci, zaměřenou obecně na plicní nemoci, a otevřít členství pro laikypacienty. V současné době je ČOPN již tvořen odborníky i laiky.
Název spolku po provedené restrukturalizaci zní:
Český občanský spolek proti plicním nemocem.

Zapojení ČOPN do struktur pacientských organizací
ČOPN se po provedené restrukturalizaci aktivně zapojil do činnosti struktur pacientských
organizací. Představitelé ČOPN byli zastoupeni na konferenci „Role pacientských organizací
ve struktuře zdravotnictví a ve společnosti“, která se konala dne 6. 10. 2015 v Senátu PČR a
zúčastnili se také rozšířeného zasedání pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR dne 22.
10. 2015.
Jako důležitou pro obecné povědomí o existenci ČOPN lze vyhodnotit rovněž účast na 10
seminářích APO III., určených pro pacientské organizace. Po ukončení seminářů byl ČOPN
udělen AIFP Certifikát.
V zahraničí byl ČOPN zastoupen a představen celkem na pěti konferencích. Za nejvýznamnější
lze označit účast předsedy ČOPN na COPD Global v Paříži a COPD Patient Advisory Board
v Zürichu, kde dr. Kos aktivně prezentoval jak problematiku CHOPN, tak činnost ČOPN jakožto
pacientské organizace.

Akce „Poznejme CHOPN!“, resp. „Poznejte věk svých plic“ – besedy pro veřejnost
V r. 2015 se uskutečnilo celkem šest besed s kluby seniorů (přednášející dr. Kos) v těchto
termínech:
- 19. 3. 2015 – beseda pro klub Remedium na Praze 3
- 25. 5., 2. 6., 4. 6. a 23. 9. 2015– beseda pro jednotlivé kluby seniorů Prahy 8
- 19. 10. 2015 – beseda pro Centrum aktivizačních programů Prahy 8.
Besedy se vždy skládají z odborné prezentace problematiky plicních nemocí, po které je
účastníkům dán prostor na kladení otázek. Ve všech případech byly dále doplněny
orientačním spirometrickým vyšetřením, o které je mezi účastníky vždy velký zájem.

Společně proti plicním nemocem
Pro účastníky osvětových aktivit, stávající pneumologické pacienty a jejich rodinné příslušníky i
případné další zájemce o problematiku plicních nemocí byla na podzim připravena stručná
informačně-edukativní publikace „Společně proti plicním nemocem“, která obsahuje základní
informace jak o některých plicních nemocech (astmatu, CHOPN a IPP), tak o činnosti ČOPN vč.
přihlášky. Publikace byla vydána nákladem 20.000 výtisků a bude k dispozici v čekárnách
plicních ambulancí.

Název publikace lze zároveň považovat za základní myšlenku další činnosti ČOPN – spojení sil
laiků-pacientů s plicními nemocemi a odborníků-plicních lékařů v úsilí o celkové zlepšení situace
jak v obecném povědomí o této problematice, tak pro zlepšení kvality života samotných pacientů.

Měření spirometrie pro veřejnost
Hlavním organizátorem Světového dne CHOPN v ČR byla v r. 2015 na základě dohody Česká
pneumologická a ftizeologická společnost. ČOPN podpořil aktivity Dne CHOPN zorganizováním
dvou stanovišť pro bezplatné spirometrické vyšetření, a to dne 18. 11. 2015 v Hradci Králové
(Baťkovo náměstí) a v Praze (nám. Míru).
V Hradci Králové byl o spirometrické vyšetření přes nepřízeň počasí velký zájem, vyšetřeno bylo
více než 230 občanů. V Praze bylo nutné stanoviště narychlo kvůli silnému větru přemístit do
budovy magistrátu Prahy 2. Přes tuto komplikaci se podařilo informovat o změně a vyšetřit přes
60 zájemců.
Tisková konference ke Světovému dni CHOPN 2015 se uskutečnila dne 11. 11. 2015. ČOPN
zde byl prezentován jako pacientská organizace, sdružující laiky i odborníky a zaměřená obecně
na problematiku plicních nemocí.
Tisková konference měla velmi pozitivní dopad, informaci o CHOPN i nadcházejícím veřejném
měření spirometrie přinesla tištěná a internetová média i několik televizních stanic.

„Kulatý stůl“ – setkání členů ČOPN – zástupců laiků a odborníků
se uskutečnil dne 20. 11. 2015 v Lékařském domě ČLS JEP. Účastnilo se ho pět lékařů a pět
pacientů (chronická obstrukční plicní nemoc, sarkoidóza, idiopatická plicní fibróza).
Na programu setkání bylo představení dosavadní činnosti ČOPN a vzájemné seznámení
s představami o aktivitách pro nejbližší období i v delším horizontu.

Setkání pacientů – členů ČOPN
Pro nejbližší období jsou plánovány přednášky pro členy ČOPN na témata, související
s konkrétními diagnózami.
První setkání pacientů se sarkoidózou úspěšně proběhlo dne
15. 12. 2015 od 13.00 hod.
v demonstrační místnosti Plicní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Aktivní podíl na přednáškové činnosti, prezentace ČOPN na mezinárodní úrovni
Členové ČOPN dále prezentovali spolek formou přednášek a odborných prezentací v průběhu
celého roku.
Zástupce ČOPN se také zúčastnil zasedání GOLD National Leaders v Denveru (ATS) a
Amsterdamu (ERS).
Výbor ČOPN pracoval v r. 2015 v tomto složení:
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP – předseda
MUDr. Ján Dindoš
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP (od 8. 4. 2015)
Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, Dr.Sc.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČOPN ZA ROK 2015
V roce 2015 obdržel Český občanský spolek proti plicním nemocem od svých sponzorů finanční
dary v celkové výši 465.000,- Kč a 150.000 Kč za propagační služby, celkem příjem 615.000 Kč
(+ faktura 25.000 Kč Sandoz-uhrazeno v lednu 2016)
Z těchto finančních prostředků byly hrazeny všechny pořádané akce – přednášky, vydání
publikace, pořádání veřejného bezplatného měření spirometrie v rámci Světového dne CHOPN,
personální, mzdové náklady a ostatní náklady na zajištění provozu.
Na jednotlivé nákladové položky připadlo v roce 2015 (zaokrouhleno):
Technické, personální a propag. zajištění akcí (veřejného měření spirometrie, osvětových besed
s orientačním spirometrickým vyšetřením, přednášek pro pacienty)
128.000,- Kč
Publikace „Společně proti plicním nemocem“ (veškeré náklady na výrobu 20.000 výtisků
a prezentaci brožury i souvisejících aktivit laikům i odborníkům)
201.000,- Kč
Organizační zajištění akcí, náklady na základní provoz a personální náklady
204.000,- Kč
Prezentace činnosti ČOPN v zahraničí

11.000,- Kč

Webové stránky ČOPN (výroba nového webu, služby webmastera a providera)
36.500,- Kč
Odvody SP, ZP, pojištění

8.500,- Kč

Ostatní provozní náklady

24.000,- Kč

Účelnost a správnost použití finančních darů a vedení účetní agendy ČOPN je pravidelně
kontrolováno na Finančním úřadu Praha 5 – zatím vždy bez výhrad ze strany FÚ.
Děkujeme všem našim partnerům a těšíme se na další spolupráci.

V Praze dne 6. 1. 2016

MUDr. Stanislav KOS, CSc., FCCP
předseda ČOPN

