2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK
PROTI PLICNÍM NEMOCEM

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2017

Členská schůze ČOPN, změna stanov
Členská schůze ČOPN, která se sešla na náhradním zasedání dne 8. 6. 2017
v Nemocnici Na Bulovce, rozhodla mimo jiné o využití nabídky na změnu
vizuálního stylu a komunikační strategie, která podle možností proběhne během
r. 2017 a 2018. Dále odsouhlasila všechny předložené materiály i záměr výboru
na vydání vnitřního předpisu, umožňujícího vznik klubů pacientů se zájmem o
stejnou diagnózu uvnitř ČOPN.
Jako první využila této možnosti pacientská skupina, působící při FN Olomouc, a
dne 6. 10. 2017 rozhodla o založení „Klubu sarkoidózy ČOPN“. Založení následně
potvrdil výbor ČOPN dne 24. 11. 2017.

Přednáškové cykly pro pacienty s plicními nemocemi a jejich rodinné
příslušníky
ČOPN v r. 2017 navázal na úspěšnou aktivitu z r. 2016, a to přednáškový cyklus
pro pacienty s plicními nemocemi a jejich rodinné příslušníky.
Přednáškový cyklus v Thomayerově nemocnici v Praze:
13. 2. 2017
13. 3. 2017
29. 5. 2017
26. 6. 2017
20. 11. 2017
a 4. 12. 2017

Novinky v diagnostice a léčbě IPF
Lázeňská péče pro nemocné s plicními nemocemi
Paliativní péče a její možnosti
Plicní transplantace
Plicní rehabilitace

Nově se uskutečnily dvě akce pro pacienty s CHOPN a astmatem pro skupinu při
OÚSS Praha 8 ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce:
19. 4. 2017
25. 10. 2017

Zdravý životní styl a plicní rehabilitace v návaznosti na
dýchací obtíže
Lázeňská péče

Pacientská skupina při Fakultní nemocnici Olomouc organizovala přednáškové
bloky s více tématy, a to:
5. 4. a 3. 5. 2017

Setkání v prostorách FN Olomouc obsahovala vždy tři
přednášky na témata, související s problematikou plicních
nemocí.

Významným obohacením činnosti pacientské organizace byla realizace dvou
samostatných pacientských bloků:
6. 10. 2017

Pacientský blok
pneumologie

Program:
Případ pro doktora House

v rámci

XXVI.

Moravskoslezských

dnů

PhDr. Lia Hubáčková
Mgr. Silvie Kreiselová.

Sarkoidóza – ČOPN – Olomouc 2017 prof. MUDr Vítězslav Kolek, Dr.Sc
Ing. Jan Hrdý.
6. 12. 2017

Pacientský blok v rámci slavnostní konference k 90. výročí
vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských
ústavech v Olomouci

Program:
Představení transplantačního centra:
prof. MUDr. Vítězslav Kolek Dr.Sc.
Indikace a kontraindikace transplantace plic:
MUDr.Monika Žurková, Ph.D.
Potransplantační péče:
MUDr. Petr Jakubec, PhD.
Transplantace a psychický stav:
Mgr. Silvie Kreiselová, PhDr. Lia Hubáčková
Management ošetřovatelské péče: Monika Hižnajová
Jak transplantace změnila můj život-moderovaná diskuse: PhDr. Lia Hubáčková

Bezplatné spirometrické vyšetření pro veřejnost
Spirometrické vyšetření mimo hlavní aktivity připravil ČOPN tentokrát pro
uzavřenou společnost, a to zaměstnance společnosti BASF jako součást
vnitropodnikové akce „Global Safety Day“, tentokrát zaměřené na plíce.
Přednášku o problematice plicních nemocí a navazující spirometrické vyšetření
využilo zhruba 50 zájemců.

Akce „Poznejme CHOPN!“, resp. „Poznejte věk svých plic“ – besedy pro
veřejnost
Mezi tradiční aktivity, které ČOPN pořádá již pátým rokem, patří osvětové
besedy o plicních nemocech s hlavním přihlédnutím k CHOPN a astmatu.
V letošním roce jsme tyto besedy, vždy doplněné orientačním měřením
spirometrie, absolvovali 20. 9. 2017 (Klub aktivního stáří při Praze 2) a 26. 9. 2017
(Klub Totem Plzeň). Celkový počet účastníků těchto besed již přesáhl šest set a ze
strany Klubu aktivního stáří jsme byli požádáni o další besedu v r. 2018.

Změna grafické vizualizace a komunikační strategie
Práce na potřebných změnách ve vizualizaci a komunikační strategie byly
zahájeny na podzim 2017 a budou pokračovat v r. 2018. Z předložených návrhů
zvolil výbor ČOPN nové logo, které bude používáno v návaznosti na další
technické, organizační a právní kroky:

Světový den CHOPN v ČR
Stejně jako v minulých letech i letos se ČOPN zapojil do akcí Světového dne
CHOPN. V pozici hlavního organizátora je od r. 2014 výbor ČPFS, který v rámci
této akce vyzval své členy ke zpřístupnění ambulancí a umožnění změření
spirometrie zájemcům bez ohledu na spádovost a objednání. Do akce se takto
zapojilo cca 80 pracovišť z celé republiky.
Tisková konference ke Světovému dni CHOPN se uskutečnila dne 13. 11. 2017.
ČOPN zde kromě předsedy MUDr. Stanislava Kosa reprezentoval také p. Dušan
Luczy, jehož „pacientský příběh“ byl jako obvykle prezentován ve významných
tiskovinách. Na této konferenci přednesl úvodní sdělení prof.MUDr. V. Kolek,
DrSc. Jako předseda výboru ČPFS a člen výboru ČOPN.
ČOPN se dále podílel na realizaci těchto veřejných stanovišť:
20. 11. 2017

Obchodní centrum Aupark Hradec Králové

21. 11. 2017

Obchodní centrum Šantovka Olomouc

22. 11. 2017

Obchodní centrum Praha Letňany

Možnosti spirometrického vyšetření a okamžité konzultace
odborníkem v obchodních centrech využilo přes 500 osob.

s přítomným

ČOPN se rovněž podílel na organizaci Přednáškového dne ke Světovému dni
CHOPN dne 24. 11. 2017, účastníci tentokrát vyslechli celkem 17 zajímavých
přednášek. Program byl i tentokrát koncipován tak, aby zůstal součástí
celoživotního vzdělávání lékařů a sester včetně kreditů za účast a současně byl
přístupný a přínosný i pro laiky, a lze říci, že byl ze strany laiků již lépe navštíven,
než v minulém roce.

„Kulatý stůl“ – setkání členů ČOPN – zástupců laiků a odborníků
Na přednáškový den navazoval, stejně jako vloni, „Kulatý stůl“, setkání členů
ČOPN – zástupců pacientů a lékařů. Schůzka byla jako obvykle využita
k výměně názorů na letos uskutečněné akce a sjednocení představ o plánu
činnosti pro příští rok a z tohoto důvodu má v aktivitách ČOPN již své pevné
místo.

Zapojení ČOPN do pacientských struktur v ČR a v zahraničí
Členové výboru se stejně jako v loňském aktivně zapojili do činnosti struktur
pacientských organizací. Účastníme se jednání zástupců pacientských
organizací na Ministerstvu zdravotnictví ČR a pokračujeme také v účasti na
seminářích APO, určených pro pacientské organizace. Na mezinárodní úrovni
ČOPN navázala spolupráci s European Lung Foundation (ELF), s COPD
Foundation, s European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients
Associations (EFA) a prezentovala svoji existenci i činnost na kongresu ERS 2017
v Miláně.

Výbor ČOPN
Od 13. 6. 2016 výbor pracuje v tomto složení:
MUDr. Stanislav Kos, CSc. – předseda
MUDr. Ján Dindoš
Ing. Jan Hrdý
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
RNDr. Petr Synek
(do 13. 6. 2016 pracoval výbor ve složení:
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP – předseda
MUDr. Ján Dindoš
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP
Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, Dr.Sc.).
Další řádné volby výboru se uskuteční v prvním pololetí r. 2020. Děkujeme všem
našim partnerům a těšíme se na další spolupráci
V Praze dne 15. 1. 2018
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP
předseda ČOPN

PŘEHLED

HOSPODAŘENÍ

ČESKÉHO OBČANSKÉHO SPOLKU PROTI PLICNÍM NEMOCEM
V roce 2017 obdržel Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) od svých sponzorů finanční
dary v celkové výši 745.000,- Kč a 160.000,- Kč za propagační služby atp. (z toho 25.000,- bylo
vyfakturováno již v r. 2016), celkem příjem 905.000 Kč. Z těchto finančních prostředků byly hrazeny
všechny pořádané akce (přednášky pro veřejnost, vzdělávací cykly pro pacienty, pořádání veřejného
bezplatného měření spirometrie, akce Světového dne CHOPN) a veškeré náklady na zajištění provozu.
Celkem 100.000,- Kč bude v souladu s uzavřenými smlouvami využito v r. 2018.
Na jednotlivé nákladové položky připadlo v roce 2017 (zaokrouhleno):
Technické, personální a propagační. zajištění akcí:
-

Bezplatné měření spirometrie pro veřejnost (Global Safety Day)
26.000,- Kč

-

Přednáškové cykly pro pacienty (Thomayerova nemocnice Praha, FN Olomouc, pacientské bloky
na konferencích 6. 10. a 6. 12. 2017 v Olomouci)
128.000,- Kč

-

Besedy pro veřejnost spojené s orientačním spirometrickým vyšetřením
11.000,- Kč

-

Akce Světového dne CHOPN (přednáškový den, zajištění provozu tří stanovišť pro bezplatné
měření spirometrie, „Kulatý stůl“ související prezentační a PR aktivity)
370.000,- Kč

Celkem

535.000,- Kč

Organizační zajištění akcí, náklady na základní provoz a personální náklady
204.000,- Kč
Ostatní provozní náklady (webové stránky ČOPN - služby webmastera a providera, bankovní poplatky,
cestovné, sídlo-nájemné, pojištění, poštovné, cestovní náklady atd.)
33.000,- Kč
Účelnost a správnost použití finančních darů a vedení účetní agendy ČOPN je pravidelně
kontrolováno na Finančním úřadu Praha 8 – zatím vždy bez výhrad ze strany FÚ.
ČOPN
Nemocnice Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Budínova 67/2
180 81 Praha 8 – Libeň
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