ČESKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PROTI CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2011

Akce ke Světovému dni CHOPN v České republice
Akce ke Světovému dni CHOPN, které České občanské sdružení proti chronické
obstrukční plicní nemoci organizuje pro laickou i odbornou veřejnost v ČR každý
rok, byly již tradičně zahájeny tiskovou konferencí k problematice CHOPN.
Uskutečnila se 9. 11. 2011 a CHOPN zde reprezentovali členové výboru MUDr.
Stanislav Kos, CSc., Doc. MUDr. František Salajka, CSc. a prof. MUDr. Vladimír
Vondra, DrSc. K účasti byla opět přizvána MUDr. Eva Králíková, CSc., zastupující
Centrum léčby závislosti na tabáku.
Součástí propagace akcí bylo vystoupení předsedy ČOPN MUDr. Kosa a člena
ČOPN MUDr. Havla v plzeňském vysílání Českého rozhlasu dne 8. 11., dvojí
vystoupení MUDr. Kosa v TV Nova (Snídaně s Novou) s navazujícím chatem
s diváky dne 15. 11. i reportáž o veřejném měření spirometrie v Ústeckém deníku.
Propagační aktivity lze hodnotit jednoznačně pozitivně, o rozhlasové besedy i
chat v TV byl mezi posluchači i diváky velký zájem.
Veřejné bezplatné měření spirometrie se uskutečnilo dne 16. 11. 2011 v Ústí nad
Labem (Mírové náměstí), Mělníku (nám. Karla IV.) a Praze (náměstí Míru).
V mrazivém počasí projevilo zájem o zjištění stavu svých plic celkem 535 občanů
(209 mužů, 326 žen), z nichž 80 byla doporučena návštěva plicního specialisty
v místě bydliště. Akce byla obohacena o vyplňování dotazníků, zjišťujících
informovanost laické veřejnosti o CHOPN. Dotazníků bylo odevzdáno celkem 497
a vyhodnocení takto získaných informací je připraveno k prezentování na akcích
ČOPN v průběhu letošního roku.
Závěrečnou akcí celého bloku byla vědecko-vzdělávací schůze Světový den
boje proti CHOPN, která se uskutečnila 25. 11. 2011 v přednáškovém sálu
Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2., s následujícím programem:

1. Kos S. (Janov): GOLD Document 2011
2. Vondra V. (Praha): Diferenciální diagnostika a léčba CHOPN a astmatu
3. Kašák V. (Praha): Léčba CHOPN prizmatem lékové politiky v České
republice v roce 2011
4. Malý M. (Praha): Hospitalizace pro CHOPN v České republice
5. Králíková E. (Praha): Aktuality v legislativě a léčbě závislosti na tabáku
(10,00-10,15)
6. Salajka F. (Hradec Králové): Dotazník CAT při hodnocení CHOPN
7. Feketeová E. (Praha): Co mají z pohledu sestry společného a rozdílného
CAT a TKA
8. Musil J. (Mělník): Exacerbace CHOPN – novinky v postupech
9. Vyskočilová J. (Plzeň): Oxygenoterapie v ČR a SRN
10. Macháčková M.(Praha): Praktické aspekty DDOT
11. Koblížek V. (Hradec Králové): Terapeutické novinky, nové studie o CHOPN
12. Konštacký S. (Hradec Králové): Možnosti spolupráce praktických a plicních
lékařů
13. Kervitzer J. (Znojmo): Další zkušenosti ze spolupráce pneumologů
s praktickými lékaři v okrese Znojmo
Přednášková akce byla opět ohodnocena kredity pro lékaře i zdravotní sestry a
velmi slušně navštívena.
Akce ke Světovému dni CHOPN v České republice jsou každoročně
nejdůležitějšími akcemi ČOPN. I letos lze říci, že základní cíl, tj. zvýšení celkové
informovanosti laické i odborné veřejnosti o chronické obstrukční plicní nemoci a
nejnovějších poznatcích, týkajících se této problematiky, byl naplněn.

Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na
mezinárodní úrovni
I v r. 2011 se podařilo zajistit reprezentaci ČOPN na pravidelných schůzích GOLD
National Leaders v Denveru a v Amsterdamu.

Přednášková činnost
Problematika CHOPN byla členy výboru prezentována na pneumologických
kongresech v průběhu celého roku, zejména XVIII. Luhačovických dnech a XV.

Hradeckých pneumologických dnech.

Publikační činnost
V průběhu roku byla dokončena a vytištěna vlastním nákladem 20.000 ks
reedice brožury „Jak žít s CHOPN“ kolektivu autorů V. Vondra, St. Kos, E.
Králíková, J. Musil, F. Salajka a J. Zatloukal. Brožura byla následně distribuována
mezi plicní a vybrané praktické lékaře a jedná se o nejvýznamnější publikační
počin Českého občanského sdružení v r. 2011.
Dále byla o problematice CHOPN
laických časopisech.

publikována řada článků v odborných i

Výzkum o léčbě CHOPN
Koncem roku realizoval ČOPN dotazníkovou akci, zaměřenou na porovnání
současné léčby CHOPN s platnými doporučeními. Do akce se zapojilo 8
pneumologů, kteří předali k vyhodnocení údaje, získané od celkem 80 pacientů.
Výzkum se uskutečnil za podpory společnosti Boehringer Ingellheim a bude
vyhodnocen počátkem r. 2012.
Valná hromada ČOPN, činnost výboru
Dne 16. 2. 2011 se sešla náhradní valná hromada Českého občanského sdružení
proti chronické obstrukční plicní nemoci. Na svém zasedání odsouhlasila
předložené zprávy o činnosti a hospodaření a stavu sdružení, schválila změnu
stanov, umožňující členství v ČOPN širšímu okruhu zájemců z řad zdravotnických
odborníků a zvolila na následující funkční období výbor v tomto složení
MUDr. Ján Dindoš
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP
Doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP
as. MUDr. Jaromír Zatloukal.
Výbor ČOPN na svém bezprostředně následujícím zasedání zvolil předsedou
MUDr. Stanislava Kosa, CSc., a pokladníkem sdružení doc. MUDr. Jaromíra Musila,
CSc.

Dne 24. 3. odstoupil z výboru MUDr. J. Zatloukal a na jeho místo byl kooptován
prof. MUDr. V. Vondra, DrSc. V tomto složení výbor pracuje v současné době.
Na doporučení valné hromady výbor ČOPN inicioval společné jednání výboru
ČPFS a ČOPN o možné spolupráci na některých akcích v r. 2012. Setkání se
uskutečnilo 1. 12. 2011 a v současné době probíhají jednání zástupců obou
výborů o spolupráci na organizaci World Spirometry Day v ČR dne 27. 6. 2012,
případně o společném vyslání mladého pneumologa na jednání ERS ve Vídni a
o dalších oblastech možné spolupráce.
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