ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK
PROTI PLICNÍM NEMOCEM

INFORMACE - PLÁN ČINNOSTI ČOPN V R. 2016

Aktivity ČOPN v r. 2016
 Přednášky pro pacienty, zejména členy ČOPN a jejich rodinné příslušníky - pro
letošní rok jsou naplánovány dva přednáškové cykly pro pacienty, a to v pražské
Thomayerově nemocnici pro pacienty s idiopatickou plicní fibrózou a ve FN Olomouc
pro pacienty se sarkoidózou. V programu je navrhováno celkem šest hlavních témat.
 Světový den boje proti CHOPN – výbor ČOPN ve spolupráci s ČPFS zorganizuje
přednáškový den dne 25. 11. 2016 v Lékařském domě tak, aby byl přístupný odborníkům
i laikům, zejména pacientům s CHOPN/astmatem. V úvahu kromě tradiční podoby
přichází rozdělení do bloků na témata, o která je mezi pacienty největší zájem:
-

novinky v léčbě CHOPN
správná technika dýchání, plicní rehabilitace, zásady správné výživy
sociální podpora pacientů s plicními nemocemi

 Kulatý stůl – setkání zástupců členů ČOPN – laiků a odborníků
Setkání bude navazovat na loňské zkušenosti a bude koncipováno tak, aby své zastoupení
měli zájemci o všechny hlavní plicní nemoci, kterým se ČOPN ve své činnosti zejména
věnuje. Lze předpokládat, že bude navazovat na „Světový den boje proti CHOPN“ dne
25. 11. 2016.
 Osvětové přednášky – besedy s orientačním měřením kapacity plic „Poznejte věk
svých plic!“
ČOPN předběžně plánuje pro r. 2016 tři osvětové besedy o plicních nemocech, především
CHOPN a astmatu, doplněné orientačním měřením kapacity plic pro přítomné zájemce.
 Bezplatné měření spirometrie pro veřejnost – ČOPN zajistí celkem pět měřících dnů
v rámci Pražského půlmaratónu (31. 3. – 1. 4. 2016) a Pražského maratónu (5. – 7. 5.
2016), vždy v prostorách, sloužících k registraci i návštěvám veřejnosti před samotnými
akcemi. Předpokládaná návštěvnost je denně několik tisíc lidí.

 Světový den CHOPN v ČR – ČOPN se bude podle možností podílet na této akci,
konkrétní zapojení závisí na finančních možnostech a zájmu partnerů.
 Prezentace ČOPN na mezinárodní úrovni, zapojení do „pacientských“ struktur –
zástupce ČOPN se zúčastní zasedání GOLD National Leaders v rámci ERS v Londýně
v září 2016. Zástupci ČOPN se zapojí do seminářů Akademie pacientských organizací IV.

Další činnost ČOPN
ČOPN se podle možností zapojí i do aktivit, které přímo nesouvisí s problematikou plicních
nemocí, ale jsou vhodné z hlediska propagace organizace i zajištění prostředků pro její činnost.
Výbor bude dbát na to, aby tyto aktivity byly vhodné z hlediska důvěryhodnosti ČOPN a pokud
možno byly využívány i jinými neziskovými organizacemi s dobrou tradicí.
Bude-li to třeba, výbor zajistí rozšíření živnostenského listu a doplnění dalších oborů v rámci
živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
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