Akce Chlamydie o.s. v roce 2011:
9.2. 2011-

pasivní účast na semináři, s některými závěry ohledně ATb léčby jsem
nesouhlasila nahlas- Ostrava

23.2.2011-

přednáška aktivní pro zdravotníky Železniční poliklinika Ostrava

26.-27.2.2011- Havlíčkův Brod Firemní seminář pro praktické lékaře- podána aktivní
2 hodinová přednáška
7.5. 2011-

Shromáždění členů o.s. výroční- zprávu lze dohledat v akcích o.s.

14.5.2011-

Jóga v denním životě Ostrava- přednáška pro členy, příchozí veřejnost

12.-13.5. 2011- XXVI. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DNY MLADÝCH NEUROLOGŮ a
XIII. OBNOVENÉ MORAVSKOSLOVENSKÉ DNY, 12. - 13. května 2011, Přerov
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_program-27.html
Předneseny 2 přednášky č.15 a č.16:
a) Může být chlamydiová infekce příčinou onemocnění nervového systému, příčinou RS ? :
http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2011/89/01.pdf
b) Chlamydiová infekce s projevy myopatie, fibromyalgií, parestesiemi, poruchami paměti,
chronické únavy, kardiálních potíží – kasuistika:
http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2011/89/01.pdf
15.6. 2011- pasívní účast:,, Problematika borreliových a chlamydiových infekcí“- nic nového
stran chlamydiových infekcí oficiálně nebylo lékařům předneseno, cítím za pacienty velké
zklamání. Oponovala jsem mj., že takto nelze téma chlamydií zlehčovat. Velice dobře byla
prezentována diagnostika chlamydiových infekcí, program zde:
http://www.zuova.cz/informace/konference_20110615-pozvanka.pdf
22.-24.9.2011 19. kongres k sexuální výchově- Pardubice 2011 SPRSV:
http://www.planovanirodiny.cz/storage/Pard_program11_k_tisku.pdf
aktivní přednáška: ,,Chlamydie- problém nejen medicíny ale i celospolečenský“ - předáme
materiály k publikaci pro SPRSV na jejich stránkách.
21.-22.10.- III. Konference Chlamydiová infekce- zákeřný nepřítel Olomouc: naše příprava
akce probíhala jako vždy celoročně. Program byl nabitý dvoudenní- zajímající se nejen
o chlamydie, ale i komplexně o imunitu, metabolismus- přihlásilo se více než 31 přednášejících se svými tématy! Děkuji všem zúčastněným na akci: spolupořadatelům, firmě Solen za
skvělé zajištění organizace, dále všem sponsorům, lékařům- přednášejícím i těm, kteří si
přijeli téma poslechnout. Pozvali jsme i dvě přednášející kolegyně z Polské republiky, které
dojely do Olomouce na 3 dny a seznámily nás rovněž se svými poznatky ohledně chlamydiových infekcí- poznatky jejich i naše, jakož i celosvětové stran chlamydií, komplikací atd. jsou
univerzální: tato infekce znamená velký problém zdravotní, společenský a samozřejmě
léčebný nejen v ČR, ale i celosvětově, a to také i ve formě chronických potíží pacientů!
Děkuji pak i mnohým lékařům, kteří zůstali i po skončení přednášek v sobotu a vedli spontánní diskusi na téma: kudy dále, jak s tématem pohnout. Zarážející na celé situaci pak bylo, že
se jednalo většinou o lékaře s komplexním pohledem na medicínu. Tito znají problémy našich

pacientů, oficiální medicína stále ještě téma nebere za své, jak by se patřilo a jak by si pacienti
zasloužili. http://www.solen.cz/incpdfs/act-000104-0001_10_1.pdf
27.10.2011 cesta na Ministerstvo zdravotnictví Praha:
představenstvo sdružení MUDr. Polcarová, Ing Bazala, a Ing H.R - se setkalo dopoledne na
1 hodinu s pověřeným zastupujícím pana ministra zdravotnictví - MUDr. P. Vepřekempředali jsme MZd mj. materiály stran problematiky v tištěné a CD formě. Nevidíme zájem
MZd se tématem zaobírat aktuálně: měli bychom si sami zpracovat granty, přemluvit lékaře
ke spolupráci v ČR atd.
Oslovení medií: LOCAL TV PLUS spol. s r.o: http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne
Aktuálně 48. týden - 25-11-2011: http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne
Aktuálně 47. týden - 18-11-2011: http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne/716aktu%C3%A1ln%C4%9B-48-t%C3%BDden-25-11-2011
29.10.2011- přednáška pro členy a veřejnost Jóga v denním životě Třinec- ,,O Chlamydiové
infekci“ .
Jsme členy Koalice pro zdraví: http://www.koaliceprozdravi.cz/ snažíme se vždy dle
možností odpovídat, spolupracovat na zadání, která nám přijdou:
a) Vyjádření občanů ČR k standardu, nadstandardu pro jednání Koalice pro zdraví s MZdjedná se o doslovné návrhy občanů, bez korekce, které jsem přepískala (nemám zatím zpětnou
odezvu od Koalice, nepředpokládám ale od MZd korekce).
b)Vyjádření se k dg., léčbě chlamydiových infekcí, komu přísluší.
c) Časová a místní dostupnost péče- zde jsem se snažila o alespoň minimalistickou korekci u
závažných stavů, myslím, že lékaři by měli mít právo rozhodnout o časové nutnosti vyšetření
pacienta ( nemám zatím zpětnou odezvu od Koalice, nepředpokládám ale od MZd korekce).
Výše uvedené naleznete na stránkách po uveřejnění.
Spolupráce: www.chlamydie.info - pacientský web stahující mj. informace ze světa a kde
také lékaři naleznou zajímavé informace.
Spolupráce se SPRSV - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu- přednášky pro
naše organizace navzájem, vyjadřujeme podporu současně povinné sexuální výchově, stránky:
http://www.planovanirodiny.cz/ .
Informujeme se navzájem s Fibromyalgik: http://fibromyalgik.webnode.cz/ ,
http://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/chlamydie/ - jejich aktivní
hledání informací stran chlamydií.
Informujeme se s Revma Liga ČR: http://www.revmaliga.cz/ zvl. s ostravskou pobočkou
(v r. 2010 přednáška na 54.Výročním sjezdu českých a slovenských revmatologů v Plzni).
Dotazník 2010/2011 zpracováván: občanů ČR základní, první grafy budou převedeny na
stránky sdružení do konce dubna 2012.
Další dotazník se zpracovává 2011/2012 - stran nákladů týkajících se zdravotnictví, sociálních, pacientských. Postupně budou uveřejněny výsledky.
Děkujeme tímto za spolupráci a pomoc v obou případech VŠB v Ostravěhttp://www.cs.vsb.cz/katedra/lide-1/contactid_38/lacezar-licev.aspx - pan doc. doc. Ing.

Lačezar Ličev, CSc.- za již druhou práci pro nás odvedenou se studenty a panu studentu VŠBZbyňku Vránovi za nyní zavedenou druhou IT dotazníkovou síť stran ekonomických dopadů
léčby / neléčby chlamydií pro pacienty a stát- prosíme o časové posečkání se zveřejněním
zpracování stejně jako v prvém dotazníku ( nemáme finanční možnosti platit si zpracovatele,
vše je v naší režii, našich časových možnostech ).
Policie ČR- 8/2011 byli jsme předvoláni k výpovědím- podání vysvětlení jako svědcipředstavitelé o.s. - na kriminální policii ČR: MUDr. Polcarová, Ing. Bazala: byla podána
občanem ČR žaloba na Hlavního hygienika ČR p. MUDr.Víta M, Ph.D.
Během roku s p. Ing. Bazalou spolupracujeme s veřejností- občané se obracejí o radu, pomoc,
informace…Pan Ing. Bazala pracuje na uznání článku o chlamydiích, na článku pro tisk do
novin a dopisu pro WHO-EU, WHO etc.- uveřejníme dopisy námi zaslané, jakož i odpovědi.
MUDr. Polcarová píše článek pro lékaře o chlamydiové diagnostice a léčbě, který by měl
vyjít v roce 2012, je v kontaktu s některými lékaři atd...
Spolupráce s p. O. Š.Phd.- překládá články do JA pro WHO stran chlamydií.

Jednotlivé dokumenty budou vyvěšeny, podáme odkazy na tomto webu během měsíců dubna
a května 2012.

