KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za r. 2019 a plán na r. 2020

Aktivity KOPAC:
Webové stránky
- rekonstrukce webových stránek www.kopac.cz:
vzdělávání - přednášky, videa, brožury, odborné a populární články ze světa překládá TZ
dobrovolný webmaster D. Dostál
- pacientské příběhy na soc. sítích
Brožurky pro pacienty
- přeložené ze zahraničních materiálů – nyní volně dostupné ke stažení
- jsou žádané - sehnat sponzorskou tiskárnu
Mapa předepisujících lékařů a vydávajících lékáren průběžně aktualizována, nyní 126 lékařů
https://kopac.cz/mapa-lekaru-predepisujicich-lecebne-konopiv-cr/
web Mudr. Hřiba o aktuální dostupnosti a rady pro lékaře
https://lecebnekonopi.webnode.cz/
Právní poradna pro KOPAC - PRK kancelář, JUDr. Mašková
- vytvořit doporučení pro pacienty při jednání s policií (silniční kontrola, domovní prohlídka)
Vaporizér - dostali jsme darem Volcano Digit, dokoupili jsme příslušenství a bude k dispozici
členům na zapůjčení
Mezinárodní spolupráce
- IACM - H. Vágnerová 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
- Prohibition Partners – rozhovor o stavu v ČR
- Cannabis Europa – konference 23.-25.6.2019 (P.Mucha)
Tuzemská spolupráce - vzdělávání
- ICCI – Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy – putovní cyklus vzdělávacích seminářů
pro lékaře Léčebné konpí v praxi (PK, RH) https://www.icci.science/en/article/news/pozvankyczech-cannabis-tour-2019-brno-a-liberec/
- měla by být nová laboratoř pro analýzu vzorků konopí našich členů – T. Mucha
- Pacientská rada MZ – poradní orgán MZdr - H.Vágnerová
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=pacientske-organizace--pacientska-rada
- IPVZ – kurzy Léčebné konopí v klinické praxi, chystají se další – R. Hřib
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50759-mimoradny-kurz-lecebne-konopi-v-klinicke-praxi
- Konopí a věda - 5. ročník konference v Brně 17.4.2019 – H. Gabrielová, R.Hřib, P. Kubů

- Koalice pro zdraví – podněty pro jednání Pacientské rady VZP (p. Majzlík, P.Kubů)
- seminář Mzd – Zapojení pacientů do rozhodování o úhradě zdr.péče (H.Vágnerová)
- beseda o konopí pro seniory Živá paměť (T.Zábranský)
- stánek na konferenci zdr.sester, přednáška dr. Prokešová (H.Vágnerová, D.Navrátil)
- besedy o konopné léčbě pro Unii Roska (pacienti s RS – H.Vágnerová)
Medializace KOPAC
- Tiskové zprávy:
31.1.2019 – Stanovisko k návrhu Ministerstva zdravotnictví na 90% úhradu konopí ze
zdravotního pojištění
1.04.2019 - Stanovisko k návrhu změn zákonů k zajištění úhrady konopí ze zdravotního pojištění
17.06.2019 - Návrh na staženı́ podpory a zamı́tnutı́ pozmě̌ovacı́ho návrhu ST 302 č. 4 schůze
Výboru pro zdravotnictvı́ PSP ČR ze dne 2. května 2019
22.07.2019 – dopis senátorům, Otevřebný dopis premiérovi A.Babišovi
15.05.2019 - Podvodný dopis spolku KOPAC
- SÚKL
5.6.2019 - KOPAC podání Návrhu na vydání nového OOP na SUKL
3.7.2019 - SUKL Sdělení k podnětu KOPAC
18.7.2019 - KOPAC podání Odvolání proti Sdělení SUKL
29.9.2019 - SUKL Sdělení k Odvolání proti Sdělení
Členové vedení v médiích:
Pavel Kubů – DVTV
Hana Vágnerová – Konopí
Hana Gabrielová – Flowee
Tomáš Zábranský – Zprávy Seznam aj
Cannafest: 1. - 3. 11. 2019 stánek č.4 v hale 1A poskytnut zdarma (dar v hodnotě 50.500 Kč)
- informace a propagační materiály – letáčky zdarma, pacientské brožury k nahlédnutí
- propagace KOPAC
Informace o členské základně: Celkem 88 platících členů, z toho:66 pacientů + 22 podporovat.
Na doporučení právníků podle nových směrnic GDPR proběhla změna podmínek členství a
systému registrace – odpadly lékařské zprávy, vše se zjednodušilo a kromě členů (pacientů a
podporovatelů) je i databáze příznivců se souhlasem se zpracováním os.údajů, kteří dostávají info
a news. Obeslali jsme všechny dosud kdy registrované, ale členská základna se snížila, protože
jsme z databáze odstranili tzv.„mrtvé duše“. Zavedli jsme systém upomínek na zaplacení
členského příspěvku, aby se členská základna nezměnšovala kvůli opomenutí.
Hospodaření za rok 2019
Účetnictví: Vede ředitelka, uzávěrka ve spolupráci s firmou FACTA, publikováno na webu a
portálu justice.cz. Veškeré práce pro spolek jsou dobrovolné.

PLÁN ČINNOSTI 2020:
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 2. 11. 2019
Vypracovala: Hana Vágnerová

