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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2021

Členská schůze ČOPN, výbor
Členská schůze ČOPN vzhledem k přetrvávajícím omezením, vyplývajícím
z epidemie COVID 19, rozhodla tentokrát on-line v souladu s ustanoveními
zákona č. 460/2020Sb. Členské základně byly zaslány k připomínkám nezbytné
materiály (výroční zpráva za r. 2020, účetní závěrka za r. 2020 a plán činnosti pro
r. 2021), které byly po uplynutí stanoveného termínu považovány za
odsouhlasené. Volba výboru proběhla v r. 2020, výbor tak od 22. 6. 2020 pracuje
v tomto složení:
MUDr. Stanislav Kos, CSc. – předseda
MUDr. Ivana Čierná Peterová
MUDr. Ján Dindoš
Ing. Jan Hrdý
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.
Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
RNDr. Petr Synek
Ve výboru jsou zastoupeni jak pacienti, tak lékaři-plicní odborníci. Další řádné
volby výboru se uskuteční v prvním pololetí r. 2024.

Přednáškové cykly pro pacienty s plicními nemocemi a jejich rodinné
příslušníky
Přednášky pro pacienty byly podobně jako další prezenční aktivity ČOPN v r.
2021 opět zásadně ovlivněny epidemií COVID 19 a probíhaly on-line formou.
Celkem se podařilo realizovat 10 přednášek:
25. 1., 15. 3., 17. 5. a 28. 6. 2021
(určeno především pro pacienty
nemocnice);

s IPF,

odborné

zajištění

Thomayerova

3. 4., 4. 12. a 25. 5. 2021, další 3 webináře byly umístěny na web v listopadu 2021
(účastníky
byli
především
pacienti
se
sarkoidózou
a
s CHOPN/astmatem, odborné zajištění FN Na Bulovce a FN Olomouc)

pacienti

Akce „Poznejme svoje plíce“ – besedy pro veřejnost
Tuto tradiční aktivitu bohužel kvůli epidemiologickým omezením nebylo možné
realizovat.

Aktivity směřující k pacientům s rakovinou plic
ČOPN se v r. 2021 nadále aktivně zapojoval do aktivit iniciativy Hlas
onkologického pacienta (platforma nezávislých neziskových organizací,
věnujících se potřebám onkologicky nemocných), která byla oficiálně ustavena
jako spolek. ČOPN patří k jeho zakládajícím členům. Zároveň byl ČOPN znovu
jedním z hlavních organizátorů tiskové konference ke Dni rakoviny plic dne 27. 7.
2021.
Důležitou akcí, která byla v přípravné fázi zahájena v r. 2021, je zapojení do PR
aktivit, souvisejících se screeningem rakoviny plic. Tento významný počin MZ ČR
je naplánován od 1. 1. 2022. Úkolem ČOPN ve spolupráci s dalšími organizacemi
(ČPFS, ÚZIS) bude zpřístupnění všech informací co nejširší veřejnosti, což je
v zásadním zájmu pacientů i odborníků.

Rozšíření komunikační strategie, nová edukační tiskovina
Po úspěšném završení celkové změny vizualizace zprovozněním nového webu
v r. 2020 výbor rozhodl o rozšíření komunikace s veřejností formou facebooku, což
v současné době patří ke standardům moderních organizací. Zkušební provoz
byl zahájen 1. 7. 2020, aktuálně zahrnuje 700 aktivních příznivců.
Ve druhé polovině roku byl emitován stručný edukační leták, obsahující základní
informace o chronické obstrukční plicní nemoci. Spolu s loňskými tiskovinami
(brožura o nejdůležitějších plicních diagnózách, leták se základními pokyny pro
podzimní „rizikové“ období) tak máme k dispozici nejdůležitější tiskoviny
v aktualizované formě vč. nové vizualizace.
ČOPN se také zapojil do emise slavnostní známky při příležitosti 100. výročí
narození světově významného bojovníka proti tuberkulóze MUDr. Karla Stýbla.

Profesionalizace ČOPN - zapojení do grantového řízení MZ ČR
Protože činnost pacientských organizací je stále časově i organizačně
náročnější, usiluje i ČOPN o určitou profesionalizaci. Výbor proto rozhodl o účasti
v grantové výzvě Ministerstva zdravotnictví ČR „Profesionalizace a podpora
činnosti pacientských organizací“. Rozhodnutí o výsledku grantového řízení by
mělo být známo v prvním čtvrtletí 2022.

Světový den CHOPN v ČR
Bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, kterému se ČOPN věnuje od svého
založení v r. 2000, bohužel ještě letos nebylo možné zorganizovat.
Na rozdíl od loňského roku se ovšem podařilo realizovat menší informační
stanoviště:

v Hradci Králové (OC Futurum 18. 11. 2021),
Olomouci (OC City 19. 11. 2021)
a Praze (OC Letňany 20. 11. 2021).
Stánky byly koncipovány tak, aby zpřístupnily zájemcům základní informace o
CHOPN i dalších plicních nemocech a vzhledem k přetrvávajícím zdravotním
rizikům přitom nedocházelo ke shromažďování návštěvníků center u samotného
stánku. Hlavní těžiště tedy spočívalo v pohybu hostesek po obchodním centru,
aktivním kontaktování návštěvníků a rozdávání edukačních materiálů. Celkem
se takto podařilo oslovit bezmála 900 osob.
K obecné informovanosti nadále slouží také microsite „Světový den CHOPN“.
Přednáškový den se uskutečnil 19. 11. 2021, tentokrát v hybridní formě – možná
byla osobní účast v Lékařském domě při dodržení všech epidemiologických
opatření i připojení on-line. Připraveno bylo celkem 11 přednášek, celkově se
zúčastnilo zhruba 50 posluchačů. Akce byla znovu oceněna kredity ČLK i
doporučena ČAS.
Všem akcím Světového dne CHOPN předcházela tisková konference dne 9. 11.
2021, kterou bylo letos možné uskutečnit prezenčně a informace o problematice
CHOPN i doprovodných akcích přinesla většina podstatných médií v ČR.
Každoroční zakončení aktivit formou setkání členů ČOPN – zástupců lékařů a
pacientů u „Kulatého stolu“ jsme zatím nemohli obnovit.

Zapojení ČOPN do pacientských struktur v ČR a v zahraničí
ČOPN trvale usiluje o zviditelnění a posílení postavení v pacientských strukturách
ČR s cílem posílit povědomí o problematice plicních nemocí. Zástupci ČOPN
aktivně vystupují na setkání zástupců pacientských organizací na Ministerstvu
zdravotnictví ČR, v Pacientské radě VZP stejně jako na seminářích AIFP
(Akademie pacientských organizací).
V rámci mezinárodních aktivit se ČOPN účastní činnosti:
◼ ELF (European Lung Foundation) – člen International Patient Advisory
Committee
◼ GAAPP – Global Allergy + Airways Patient Platform
◼ EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients
Associations) – národní delegát

Děkujeme všem našim partnerům a těšíme se na další spolupráci

V Praze dne 2. 1. 2022
MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP
předseda ČOPN

Příloha
PŘEHLED

HOSPODAŘENÍ

ČESKÉHO OBČANSKÉHO SPOLKU PROTI PLICNÍM NEMOCEM
V roce 2020 obdržel Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) od svých partnerů
finanční prostředky ve výši 710.000,- Kč. Z těchto finančních prostředků byly hrazeny všechny
pořádané akce (přednášky pro veřejnost, vzdělávací cykly pro pacienty, tiskové konference,
akce Světového dne CHOPN, náklady tiskoviny) a veškeré náklady na zajištění provozu.
Na jednotlivé nákladové položky připadlo v roce 2021 (zaokrouhleno):
Technické, personální a propagační zajištění akcí:

-

Přednášky pro pacienty (přednášející, IT služby)

-

Akce Světového dne CHOPN:
Tisková konference
Přednáškový den
Vybavení informačních stanovišť v obchodních centrech

70.000,- Kč
70.000,- Kč
17.000,- Kč

-

Den rakoviny plic (tisková konference)
Slavnostní známka Dr. Stýblo (TBC)

70. 000,-Kč
16. 000,- Kč

-

Screening rakoviny plic (příprava)
Facebook
Tiskovina „CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc“

25.000,- Kč
70.000,- Kč
8.500,- Kč

95.000,- Kč

Celkem

441.500,- Kč

Organizační zajištění akcí, obsahové zajištění webu, 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, příprava grantové
žádosti atd.)
35.000,- Kč

ČOPN vede podvojné účetnictví a každoročně odevzdává daňové přiznání Finančnímu úřadu
Prahy 8. Veškeré dosud provedené kontroly účelnosti a správnosti použití finančních darů a
vedení účetní agendy ČOPN byly prozatím vždy bez výhrad ze strany FÚ i PSSZ.

