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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2014 

 

 

 Měření spirometrie pro veřejnost v rámci Světového dne CHOPN  

(ve spolupráci s ČPFS, byla využita nabídka Medica Health World na pokračování loňské 

spolupráce) 

Akce proběhla ve dnech 22. – 23. 11. 2014. Po vyhodnocení finančních možností a ukončení 

činnosti Center zdraví výbor rozhodl o realizaci stanovišť ve čtyřech obchodních centrech (Brno, 

Ostrava, Plzeň, Praha) a na náměstí v Ústí nad Labem. Měření probíhalo v průběhu víkendu na 

každém stanovišti vždy jeden den (22. 11. 2014 – Ostrava, Plzeň, Ústí, 23. 11. 2014 – Brno, 

Praha). Spirometrické vyšetření podstoupilo cca 700 zájemců, což je při pěti měřících dnech 

rozhodně pozitivní (r. 2013 – 998 měření při deseti měřících dnech). 

 

Tisková konference k akci Česko, dýchej! se uskutečnila dne 18. 11. 2014 v hotelu Jalta. 

Problematiku CHOPN zde prezentovali prof. Kolek a prim. Pauk, akci doplnilo vystoupení 

pacienta s CHOPN, herce Michala Pavlaty. K dispozici bylo také měření spirometrie pro 

přítomné novináře. Tisková konference měla velmi pozitivní dopad, informaci o nadcházejícím 

veřejném měření spirometrie přinesla tištěná a internetová média i několik televizních stanic . 

 

 Vědecko-vzdělávací schůze Den boje proti CHOPN 

 se konala dne 21. 11. 2014 v Lékařském domě ČLS JEP. Akce byla hodnocena kredity ČLK a 

ČAS, prezentovány byly tyto zajímavé přednášky: 

Kolek V. (Olomouc): Informace z výboru ČPFS, aktivity ČARO           

Kos S. (Plzeň): Aktivity ČOPN                

Vondra V., Malý M. (Praha): Dušnost u CHOPN         

Smolíková L. (Praha) : Dušnost a fyzioterapie  

Kašák V. (Praha): Diabetes jako komorbidita CHOPN, CHOPN jako komorbidita diabetu                             

Kašáková E. (Praha): Nové a staronové inhalační systémy v léčbě CHOPN                    

Koblížek V. (Hradec Králové): Fenotypy CHOPN a jejich budoucnost  



      Malý M., Vondra V (Praha): Epidemiologické studie o dušnosti                                   

Turčáni P. (Brno): Co vyžaduje moderní léčba CHOPN       

Holubová A., Somrová L. (Janov): Jak bronchitik na Janově ke svému zdraví opět (skoro) 

přišel                    

Králíková E. (Praha). Můžeme doporučovat e-cigarety? 

 

 Akce „Poznejme CHOPN!“ – besedy o CHOPN pro veřejnost 

Proběhly tři besedy s kluby seniorů: 

- 16. 6. 2014 – beseda pro klub Elpida na Praze 4 – přednášející dr. Kos, přítomni dva 

pacienti s CHOPN (přednáška se uskutečnila ve spolupráci s firmou Novartis) 

 

- 15. 10. 2014 – beseda pro kluby seniorů Prahy 1- přednášející prof. Vondra 

 

- 29. 10. 2014 – beseda pro kluby seniorů Prahy 9 – přednášející dr. Kos 

 

Pro I. čtvrtletí r. 2015 je předběžně jednáno o besedě pro klub Remedium na Praze 3. 

 

 Kampaň „Clean Air!“   
 

ČOPN se svými aktivitami hlásí k myšlence kampaně „Dýchej čistý vzduch!“, vyhlášené 

výborem ČPFS na kongresu v Olomouci 19. 9. 2014.  

 

Konkrétním příspěvkem bylo zajištění stanu pro měření spirometrie v Hradci Králové na akci 

„Den spirometrie v HK“ dne 9. 10. 2014.  

 

 Aktivní podíl na přednáškové činnosti, prezentace ČOPN na mezinárodní úrovni 

Stejně, jako v minulých letech, realizoval ČOPN samostatný blok přednášek na Luhačovických 

dnech.  

Členové ČOPN dále prezentovali problematiku CHOPN formou přednášek a odborných 

prezentací v průběhu celého roku.  

Zástupce ČOPN se také zúčastnil zasedání GOLD National Leaders v San Diegu  (ATS) a 

Mnichově (ERS). 

 

 Valná hromada ČOPN, činnost výboru  

 

 

Dne 5. 12. 2014 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. 

 

Po projednání aktuální situace ČOPN, zejména převzetí některých jeho tradičních aktivit ČPFS 

(Světový den CHOPN) a obecné poptávky po rozšíření aktivit, zaměřených na laiky/pacienty, 

uložila výboru pro nejbližší období: 

 

- připravit pro nejbližší valnou hromadu/členskou schůzi návrh nových stanov, které budou 

v souladu s aktuální legislativou a umožní ČOPN přijímání členů-laiků 

- připravit restrukturalizaci a základní směřování ČOPN tak, aby mohl zajišťovat činnost 

„pacientského spolku“ nejen pro CHOPN, ale i pro další pneumologické diagnózy. 

 

Název spolku po provedené restrukturalizaci bude: 

 

Český občanský spolek proti plicním nemocem. 

 

 

 

Výbor ČOPN pracoval v r. 2014 v tomto složení:  

 

MUDr. Ján Dindoš 

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP – předseda   

MUDr. Norbert Pauk, PhD. 

Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP 

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, Dr.Sc. – pokladník. 

 

 

       MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP 

       předseda ČOPN 
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