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 Aktivity ČOPN v r. 2022 

 

 

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

Veškeré aktivity plánujeme i letos prozatím realizovat formou on-line besed, popř. 

předtočených přednášek na témata jak plicních nemocí, tak související problematiky. Do 

akcí se zapojí Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Na Bulovce i Fakultní 

nemocnice Olomouc. Vzhledem k on-line formě se besedy nebudou zaměřovat na 

konkrétní skupiny pacientů, ale budou takto přístupné všem členům ČOPN bez ohledu na 

diagnózu.   

➢ Světový den boje proti CHOPN   

Výbor ČOPN ve spolupráci s ČPFS zorganizuje přednáškový den dne 25. 11. 2022 podle 

situace buď v Lékařském domě nebo on-line (popř. v hybridní formě) opět tak, aby byl 

přístupný odborníkům i laikům, zejména pacientům s CHOPN/astmatem. ČOPN se bude 

podílet rovněž na tiskové konferenci i PR aktivitách ke Světovému dni CHOPN a podle 

možností se zapojí do probíhající studie včasného vyhledávání a následné léčby CHOPN, 

na které spolupracují pneumologové s praktickými lékaři.  

Stanoviště v obchodních centrech budou realizována v návaznosti na celkovou situaci 

v ČR a kapacity plicních lékařů podle dohody s výborem ČPFS buď s bezplatným 

spirometrickým vyšetřením nebo jako informační stanoviště. 

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

 

O tomto setkání rozhodne operativně výbor. V případě uskutečnění bude navazovat na 

„Světový den boje proti CHOPN“ dne 25. 11. 2022. 

 

  



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

plic 

O případném obnovení této aktivity rozhodne výbor podle celkové situace (zdravotní, 

kapacity případných přednášejících atd.). Pokud to situace umožní, naváže ČOPN na 

spolupráci s kluby seniorů Prahy 11 – Jižní Město, kde plánujeme uskutečnění nejméně 

jedné další osvětové přednášky, možné jsou ještě 2-3 další akce.  

  

➢ Program časného záchytu rakoviny plic 

ČOPN bude ve spolupráci s dalšími organizacemi (ČPFS, ÚZIS, SLZT) spolupracovat na 

Programu časného záchytu rakoviny plic, který probíhá se schválením MZ ČR od 1. 1. 

2022. Hlavním úkolem ČOPN bude zajištění PR aktivit, směřovaných na osvětu a 

informování pacientů i laické veřejnosti. 

➢ Změna komunikační strategie ČOPN, směřování dalšího vývoje 

V souladu s rozhodnutím NVH v r. 2019 bude výbor pokračovat ve snaze o zajištění 

dalších zdrojů financování s cílem zajistit rozvoj a profesionalizaci organizace. V případě 

potřeby bude spolupracovat s odborníky, kteří se využíváním Norských fondů, grantů 

Ministerstva zdravotnictví atp. zabývají. Základním záměrem zůstává celková 

modernizace ČOPN a na to navazující zlepšení pozice pro jednání s potenciálními novými 

členy i sponzory. 

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

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

činnosti EFA (Evropská federace organizací pacientů s alergiemi, astmatem a CHOPN), 

ELF (European Lung Foundation) - členství v poradním výboru, GOLD Global, členství 

ve spolku „Hlas onkologických pacientů“ atp.. 

 

 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“. 

 



 Aktuální situace 

 

Veškerá činnost ČOPN v r. 2022 i následujících letech nadále bezprostředně souvisí s celkovou 

zdravotní a ekonomickou situací a v současnosti je zcela závislá na postoji dosavadních partnerů. 

Zároveň nelze opomíjet, že aktivity ČOPN jsou směřovány převážně na osoby, které jsou 

zdravotně poměrně zranitelné – plicní pacienty, seniory. Výbor nevylučuje úpravu plánů, popř. i 

úplné přerušení činnosti, bude-li to vyžadovat finanční nebo zdravotní situace. 

 

 

 

 

 

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP 
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