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PLÁN ČINNOSTI ČOPN V R. 2017 

 

 Aktivity ČOPN v r. 2017 

 

➢ Přednášky pro pacienty, zejména členy ČOPN a jejich rodinné příslušníky -  pro 

letošní rok jsou opět 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. 

Podle možností bude ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce v průběhu roku ustavena 

pacientská skupina (klub) pro CHOPN a astma při DPS Praha 8.  

➢ Světový den boje proti CHOPN – výbor ČOPN ve spolupráci s ČPFS zorganizuje 

přednáškový den dne 24. 11. 2017 v Lékařském domě tak, aby byl přístupný odborníkům 

i laikům, zejména pacientům s CHOPN/astmatem.  

➢ Kulatý stůl – setkání zástupců členů ČOPN – laiků a odborníků 

Setkání bude navazovat na dosavadní 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 24. 11. 2017. 

  
➢ Osvětové přednášky – besedy o CHOPN a astmatu s orientačním měřením kapacity 

plic, popř. na téma plicní rehabilitační cvičení 

ČOPN předběžně plánuje pro r. 2017 tři osvětové besedy o plicních nemocech, především 

CHOPN a astmatu, doplněné orientačním měřením kapacity plic, popř. o možnostech 

cíleného cvičení pro zlepšení celkové zdravotní kondice, zejména při problémech 

s dýcháním.   

  

➢ Bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, Světový den CHOPN v ČR – ČOPN se 

bude podle možností podílet na této akci, popř. zorganizuje měření spirometrie i při 

jiných vhodných příležitostech. Konkrétní zapojení závisí na finančních možnostech a 

zájmu partnerů. 

➢ Brožura pro pacienty, stabilní prezentace ČOPN ve vybraných zdravotnických 

zařízeních – výbor ČOPN podle možností zajistí vydání stručné publikace malého 

rozsahu, která upozorní na činnost ČOPN. Forma bude výborem posouzena, vzhledem ke 



konkurenci čistě odborných tiskovin ze strany dalších organizací (ČARO, ČIPA) je 

žádoucí spíše odlehčenější forma, přitažlivá pro pacienty. Zároveň ČOPN plánuje 

umístění stabilních poutačů do vybraných zdravotnických zařízení, nejlépe v návaznosti 

na tam působící dlouholeté spolupracovníky a existující kluby. 

➢ Prezentace ČOPN na mezinárodní úrovni, zapojení do „pacientských“ struktur – 

zástupci ČOPN se opětovně zapojí do seminářů Akademie pacientských organizací IV i 

dalších vhodných aktivit. 

 Ustavení klubů, působících v rámci ČOPN   

 

Výbor ve smyslu stanov ČOPN ve spolupráci s mgr. Petrem Vítem stanoví vnitřním předpisem 

konkrétní podmínky pro existenci klubů v rámci ČOPN.  

 

 Změny v prezentaci ČOPN   

 

Výbor posoudí možnost změny vnější prezentace ČOPN i celkové komunikace směrem 

k veřejnosti tak, aby více odpovídala současným trendům. Podle možností přitom využije 

nabídku spolupráce společností GSK a ADM. 

 

 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“. 

 

 

 

 

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP 
         předseda ČOPN 
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