ČESKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PROTI CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2012

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, se tentokrát na základě nabídky společnosti Medica HealthWorld uskutečnily
v podstatně větším rozsahu a veřejné měření spirometrie bylo prezentováno jako
společná akce ČOPN a ČPFS. Akce byly zahájeny tiskovou konferencí dne 13.
11. 2012 za účasti hudebníka Jana Spáleného, následovala vystoupení
k problematice CHOPN v médiích.
Veřejné bezplatné měření spirometrie se uskutečnilo ve dnech 17. – 18. 11. 2012
v obchodních centrech v Brně (Avion Schopping Park), Jihlavě (obchodní
centrum City Park), Ostravě (Avion Schopping Park), Plzni (OC Borská Pole),
Praze (Palladium) a Znojmě (Kaufland). Rozsah akce i umístění stanovišť se
samozřejmě pozitivně projevily na účasti zájemců o změření spirometrie, celkem
bylo provedeno cca 1450 spirometrických vyšetření. Protože součástí akce bylo
též vyplnění krátkého dotazníku na téma kašel, který bylo možné ztotožnit
s provedenou spirometrií, lze očekávat na některém z následujících
přednáškových bloků opravdu zajímavé vyhodnocení získaných informací.
Nedílnou součástí akcí Světového dne CHOPN je vždy vědecko-vzdělávací
schůze Světový den boje proti CHOPN, která se uskutečnila 16. 11. 2012
v přednáškovém sálu Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2.,
s následujícím programem:
1. Kos S. (Janov): Aktivity ČOPN
2. Zatloukal J. Olomouc): Fenotypy CHOPN a jejich dopad na připravovaný
doporučený postup

3. Koblížek V. (Hradec Králové): Současný stav přípravy Doporučeného
postupu pro stabilizovanou CHOPN
4. Kašák V. (Praha): Léčba CHOPN prizmatem lékové politiky v České
republice v roce 2012
5. Králíková E. (Praha): CHOPN a tabáková epidemie
6. Salajka F. (Hradec Králové): Hodnocení potíží u CHOPN
7. Kašáková E. (Praha): Jaké změny přinesla nová kombinovaná klasifikace
CHOPN pro GOLD 2011?
8. Malý M. (Praha): Dlouhodobé epidemiologické údaje o hospitalizaci pro
CHOPN
9. Vondra V. (Praha): Terapie kašle u CHOPN
10. Fišerová J. (Ústí n.L.): Jak může vyšetření plicních funkcí napomoci k dg.
CHOPN?
11. Macháčková M. (Praha): Beznadějný případ? Karcinom u nekuřáka
s CHOPN. Kasuistika.
12. Březinová J. (Neratovice): Možnosti spolupráce praktických a plicních
lékařů
13. Smolíková L. (Praha): Plicní rehabilitace u CHOPN
Přednášková akce byla opět ohodnocena kredity pro lékaře i zdravotní sestry a
vzbudila velký zájem, účast dosáhla 90 posluchačů, kteří vesměs hodnotili akci
velmi pozitivně.
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. 2012 se podařilo zajistit reprezentaci ČOPN na pravidelných schůzích GOLD
National Leaders.

Přednášková činnost
Problematika CHOPN byla členy výboru prezentována na pneumologických
kongresech v průběhu celého roku, zejména samostatným blokem na XIX.

Luhačovických dnech.

World Spirometry Day
ČOPN se společně s dalšími partnerskými organizacemi podílel na realizaci World
Spirometry Day dne 27. 6. 2012, na výzvu výboru ČOPN se k akci přihlásilo
celkem deset pracovišť. Problematiku CHOPN prezentoval na tiskové konferenci
k WSD předseda ČOPN Dr. Kos.
Výzkum o léčbě CHOPN
Na základě doporučení VH dne 4. 5. 2012 výbor ČOPN rozhodl podpořit
výzkumný projekt FN HK zaměřený na komplexní pulmonální a extrapulmonální
projevy pacientů trpících chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) – ČOPN
umožnil obsáhlé vyšetření kontrolní skupiny dvanácti zdravých dobrovolníků.
Získané údaje budou využity v uvedeném projektu, případně i jiných projektech
na poli CHOPN.
Valná hromada ČOPN, činnost výboru
Dne 4. 5. 2012 se sešla náhradní valná hromada Českého občanského sdružení
proti chronické obstrukční plicní nemoci a na svém zasedání projednala všechny
body programu a odsouhlasila předložené zprávy.
Valná hromada kromě jiného po projednání schválila v předloženém znění
„Dohodu o přidruženém členství“ v ČLS JEP – ČPFS“. Návrh předložil předseda
ČOPN na základě zásadního požadavku výboru ČPFS, vyjádřeného na jednání
25. 4. 2012 v HK. Výbor ČOPN ve snaze vyjít tomuto požadavku vstříc urychleně
připravil „Dohodu“ ke schválení VH ve znění, které přesně kopírovalo doporučení
předchozí VH ze dne 16. 2. 2011, závěry společného jednání výborů ČOPN a
ČPFS dne 1. 12. 2011 a respektovalo obecně platné právní předpisy. Výbor ČPFS
následně s tímto zněním vyjádřil nesouhlas a „Dohoda“ zatím uzavřena nebyla.
Výbor ČOPN pracoval v uplynulém období v tomto složení:
MUDr. Ján Dindoš
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP – předseda sdružení
Doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD. - pokladník

Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, Dr.Sc.

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP
předseda ČOPN
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