KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za r. 2018 a plán na r. 2019

Aktivity KOPAC:
Webové stránky
- rekonstrukce webových stránek www.kopac.cz:
vzdělávání - přednášky, videa, brožury, blog – HLP (hluboce lidské příběhy) pacientů,
odborné a populární články ze světa překládá T.Zábranský
- dobrovolný webmaster D. Dostál
Brožurky pro pacienty
- přeložené ze zahraničních materiálů – nyní volně dostupné ke stažení
- jednáme o copyrights k překladu další brožury Bedrocan
https://bedrocan.com/wp-content/uploads/a-primer-to-medicinal-cannabis_lr.pdf
- překládá se Green Book z Izraele jako učebnice pro lékaře
Mapa předepisujících lékařů a vydávajících lékáren průběžně aktualizována, nyní 57 lékařů
https://kopac.cz/mapa-lekaru-predepisujicich-lecebne-konopiv-cr/
Právní poradna pro KOPAC - PRK kancelář, JUDr. Mašková - revize systému členství a
evidence os.údajů kvůli GDPR
Mezinárodní spolupráce:
IACM - H. Vágnerová jmenována pacientským ambasadorem za ČR, National report
ASA (Americans for Safe Access) – program PFC (Patient Focused Certification) a CCC
(Cannabis Care Certification) – vzdělávání zdravotnických pracovníků zaveden v ČR –
spolupráce s ICCI
IMCPC (Mezinárodní koalice pacientských organizací) - H. Gabrielová , tvoří se nový web
Rezoluce EP, která vyzývá EK, aby se zabývala léčebným konopím :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/RE/
2018/10-01/1155079CS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AM/
2018/10-01/1160909CS.pdf

Tuzemská spolupráce:
ICCI – Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy – P. Kubů, T. Zábranský, H. Gabrielová
-

akce Testování kvality maloobchodně dostupných produktů CBD a konopných olejů
s varovnými výsledky – chystá se další kolo – P. Kubů, http://kopac.cz/varovanispotrebitele-cbd-konopnych-oleju-nabizenych-trhu-eu/

AQUATEST – laboratoř sponzorovala analýzu 10 vzorků konopí našich členů – H. Vágnerová
Spectrum Cannabis Czech/ Annabis/ Canopy Growth – dovozce léčebného konopí z Kanady,
sponziorský dar: tisk a distribuce pacientských brožur Konopí a bolest
Pacientská rada MZ – poradní orgán MZ - H. Vágnerová
index.php?pg=pacientske-organizace--pacientska-rada

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/

IPVZ – kurz Léčebné konopí v klinické praxi 5.6.2018, chystají se další – R. Hřib
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50759-mimoradny-kurz-lecebne-konopi-v-klinicke-praxi
Věda a konopí - 4. ročník konference v Brně 18.4.2018 – H. Gabrielová, R.Hřib, P. Kubů
Koalice pro zdraví – podnět k diskuzi o úhradě LK pro jednání Pacientské rady VZP
Medializace KOPAC:
- Tisková zpráva k 5 letům nedostupnosti léčebného konopí – 24.4.2018
- Otevřený dopis MZ, SUKL a SAKL – publikovaný 30.7.2018 k ceně českého x dovozového
konopí a jeho nedostupnosti pacientům
- Varování před novými syntetickými drogami - 18.9.2018

- Výzva Příběhy pro premiéra – mailem a elektronicky k vyplnění, šířeno po soc.sítích,
bude následovat kampaň
- Cannafest: 2. - 4. 11. 2018 informační stánek poskytnut zdarma
-

informace a propagační materiály – letáčky zdarma, pacientské brožury k nahlédnutí
nábor nových členů - přihlášky on-line, úhrady příspěvků v hotovosti

-

propagace – prodej triček KOPAC/ I support medical cannabis

Informace o členské základně:
Celkem 72 platících členů, z toho: 52 pacientů + 20 podporovatelů. Další uživatelé se registrují
na webu, ale nesplnili formality a nestali se členy.
Podle nových směrnic GDPR je nutná změna podmínek členství a systému registrace – odpadnou
lékařské zprávy a nahradí je čestné prohlášení, vše se zjednoduší a kromě členů (pacientů a
podporovatelů) bude i databáze příznivců se souhlasem se zpracováním os.údajů, kteří budou
dostávat info a news. Obešleme všechny dosud kdy registrované a dáme jim na vybranou formu.
Zavedeme systém upomínek na zaplacení členského příspěvku, aby se členská základna
nezměnšovala kvůli opomenutí.

Hospodaření za rok 2018:
Účetnictví: Vede ředitelka, uzávěrka ve spolupráci s firmou FACTA, publikováno na webu a
portálu justice.cz. Veškeré práce pro spolek jsou dobrovolné.
Hospodaření KOPAC 2018
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PLÁN ČINNOSTI 2019:
Zvýšit mediální tlak pacientů na dostupnost konopné léčby, oslovit odb.lék.společnosti o
stanovisko, spolupráce s Pacientskou radou a pacientskými organizacemi dotčených diagnoz.
Kampaně za dostupnost a úhradu konopné léčby
Informační kampaně..
Další návrhy vítány.
V Praze dne 1. 11. 2018
Vypracovala: Hana Vágnerová

