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Věc: Řešení problematiky onemocnění a léčby chlamydiových infekcí .
Dne 29.3.2008 bylo založeno občanské sdružení Chlamydie o.s. po předchozí registraci MV ze dne 4.3.2008.
Ustanovující shromáždění členů mj. konstatovalo, že k dnešnímu datu nejsou brány vážně potíže občanů s dg.
chlamydiové infekce - a to v celém věkovém spektru populace. Zvláště pak těžké zdravotní potíže mají lidé
potýkající se s chronickou latentní formou chlamydiové infekce.
Musíme dále s lítostí konstatovat, že zde je velký celospolečenský dluh. Pokud srovnáme alespoň základní
informovanost společnosti o nebezpečí , zdravotních potížích a možných následných komplikacích v životě
pacienta souvisejících např. s hepatitidou, meningokokovou infekcí, boreliózou anebo s problematikou jiných
chronických i akutních onemocnění / CMP, IM /, včetně drogových závislostí, pak vidíme, že všem těmto
pacientům je poskytována maximální možná péče. Na všech těchto úsecích se v ČR provádí výzkum, jsou
upřesňována kritéria diagnóz, stanovovány nejlepší léčebné postupy apod. S takovouto péčí se bohužel
pacienti s akutní , a pak především s chronickou chlamydiovou infekcí zatím nesetkávají.
Máme dále za to, že především chronická forma chlamydiosy je přehlížena, mezi lékaři nejsou všeobecně
dostatečně známy symptomy chronické infekce, nejsou stanovená správná kriteria diagnostiky, léčby...
Přes příslušné www stránky se k tomuto onemocnění hlásí tč. na dva tisíce lidí. Prakticky u všech se
setkáváme s anamnesou chlamydií ve svém onemocnění a se společnými symptomy. Jsme přesvědčeni, že
tento počet je pouze „špičkou ledovce“. Takto nemocní lidé neskutečně trpí fysicky a psychicky- navštěvují
opakovaně zdravotnická zařízení, absolvují mnohdy zbytečně množství fysicky ale i finančně náročných
vyšetření, aniž by jim byla nakonec stanovena správná diagnóza- pojící se s chlamydiosou. Pacienti pak nejsou
správně léčeni, setkávají se s nepochopením ze všech stran. Pokud se jedná se o lidi v produktivním věku, tito
pak jen velice obtížně zvládají svůj život osobní, pracovní, společenský.
Pacienti se takto dostávají do situace, kdy ve finále jsou přesvědčováni, že se u nich jedná o psychické
onemocnění . A troufáme si tvrdit, že není pacienta s chlamydiovou infekcí, který by nebyl nucen absolvovat
psychiatrické vyšetření jako poslední tečku za vším..
Tito lidé nutně potřebují pomoc – podporu od Ministerstva zdravotnictví- a to :
1. zajistit objektivní informovanost i nutnou léčbu dle nejnovějších odborných světových poznatků
2. rozeběhnout a garantovat výzkum spolu se zahrnutím takto postižených pacientů do odborných studií
ve spolupráci s klinickými lékaři, vědeckými pracovišti a s celou lékařskou obcí ve svém důsledku..
Jako problematické dále vidíme, že v ČR není chronickým potížím těchto pacientů v odborné praxi či v
odborných studiích věnována dostatečná pozornost .

Víme, že proběhl grant týkající se chlamydiových infekcí - např. NRL, kde se ale studie nevyjadřuje k
chronické formě nemoci , léčbě atd.. V roce 2002 vydala Česká lékařská společnost J.E. Purkyně „Doporučené
postupy při chlamydiových infekcích“ pro praktické lékaře, kde se hovoří o chlamydiové infekci rovněž v
akutní formě a navíc onemocnění se nehodnotí jako závažné. V časopise Interní medicína 10/2007 je k této
problematice věnován článek „Chlamydie patogen pro člověka – klinika a terapie“ od prof. MUDr. Havlíka
DrSc. A mohli bychom jmenovat pár dalších autorů s ojedinělými články, které ale rovněž neřeší chronickou
formu nemoci.
Tak se stalo, že pacienti a lékaři se dnes dostali do svízelné pozice, kdy pacienti požadují pomoc, která dle
nejnovějších světových poznatků je nezbytná, a co navíc- již v dnešní době možná, ale lékaři mají svázané
ruce , protože se touto problematikou nikdo nezaobírá systematicky. Nikdo v ČR nedokáže pojmenovat a
nastavit kriteria zvláště pro chronické onemocnění po stránce diagnostiky, léčby..
V České republice podstatu, symptomy a důsledky této infekce vystihuje tč. nejlépe práce Ing. Bazaly a
MVDr. Rendy, kterou zasíláme.
Chceme zdůraznit, že všichni takto nemocní lidé svými písemnými i ústními sděleními popisují průběh svého
onemocnění ve shodě s prací Ing. Bazaly a MVDr. Rendy.
Ing. Bazala nás informoval, že již v uplynulém období požadoval opakovaně po Ministerstvu zdravotnictví ČR
řešení uváděné problematiky.
MZd ČR v zastoupení MUDr.M. Vítem odpovídalo značně vyhýbavě a v dopise č.j. MZd 12223/2006 ze dne
20.3.2006 sděluje, že požádalo Vědecký výbor ČLK o zaujetí stanoviska k dané problematice. O přijatých
závěrech měli Ing. Bazalu informovat. Doposud se tak nestalo.
Obracíme se proto s prosbou a žádostí na :
1. Ministerstvo zdravotnictví ČR a Výbor pro zdravotnictví PSPČR o okamžité řešení této problematiky.
2. Předsedu Poslanecké sněmovny PČR o předání těchto materiálů poslaneckým klubům všech
parlamentních stran, aby se členové seznámili se závažností této skryté chronické infekce. Infekce,
která ve svém důsledku může vést k invalidizaci či dokonce k předčasnému úmrtí. Žádnou z těchto
možností si nikdo z pacientů nepřeje a proto volají po řešení nynější situace.
3. Současně vyzýváme i další výbory, poslanecké kluby a další orgány, aby zaujaly urychleně
odpovídající stanovisko k tomuto problému.

V Ostravě dne 13.4.2008
MUDr. Polcarová Drahomíra
předseda Chlamydie o.s.

Přílohy dopisu:
1. Práce Dipl.Ing .E.Bazaly a MVDr. J. Rendy: Latentní infekce chlamydiemi je pravděpodobně příčinou velmi širokého spektra onemocnění lidské
populace, Vyjádření občanského sdružení Chlamydie o.s k tématice chlamydií , Upozornění pro postižené lidi, Seznam literatury- celkem 20
sepnutých listů .
2. Stejná práce bude zaslána s odstupem 2 dnů výše jmenovaným osobám pomocí E-mailové pošty.

