Chlamydie o.s.- 2. Shromáždění členů dne 28.3.2009
občanské sdružení se sídlem: Ostrava Sokolovská 1135, Ostrava-Poruba 708 00
Zápis ze Shromáždění členů 28.3.2009
1/ Registrace, výběr příspěvků členských od 9,0-10,0 hodin
2/ Přivítání členů, hostů : předseda MUDr.Polcarová Drahomíra, vede schůzi sdružení dle
stanov, debata k tématu ihned v dané otázce.
Zvolen zapisovatel: Mgr. J.F
Zvolen ověřovatel: T.J.
Pověřená osoba provedla součet přítomných na Shromáždění:
Přítomni: Celkem
na začátku schůze 16
přítomni: Aktivní členové
………………… 14
přítomni: Přidružení členové
……… ……2
omluveni:
. …………… … .2
počet plných mocí:
…………………… 0
hosté:
…………………0
Přítomno vedení :
MUDr.Polcarová D., Ing Basala E., Ing. R.H omluvena
Revisní komise: p. F.R-omluvena pro zdravotní stav, revisní zprávu zasílá po předsedkyni o.s.
Resumé:
členská schůze tedy je v souladu se stanovami o.s. usnášení schopná a může
proběhnout.
3/ Schválení programu schůze: ano Aktivní členové 14
ne Aktivní členové 0
Program byl doplněn o přednášku Ing. Bazaly souhlasem 14 aktivních členů
Program byl doplněn o přednášku O.Š. PhDr souhlasem
14 aktivních členů
Program byl doplněn ještě o Medindex o.p.s. informace ústní
4/Souhrn aktivit o.s. :
Aktivity Chlamydie o.s. od založení sdružení do 31.12.2008
Počet Aktivních členů do konce roku 2008 : 59 členů
Počet Přidružených členů do konce roku 2008 : bez průkazu 19 členů, s průkazem 3 členové
Počet 2 osob-, kteří zaplatili peníze ,ale neposlali přihlášku
Celkem 12/2008 : 81 členů + 2 neznámí /ne/členové aktivní bez průkazu
29.3.08 Ustanovující schůze Chlamydie o.s. v Praze
15.4.08 Dopis adresovaný: MZd ČR- k rukám p. ministra MUDr. T.Julínka, MBA
Ing. M.Vlček - předseda parlamentu PSP ČR
MUDr.D.Rath - předseda Zdrav. výboru PSP ČR
Tento jednotný dopis bude uveřejněn na stránkách sdružení.
Byl předán rovněž v E-mailové podobě s prosbou o předání jeho obsahu všem poslancům.
Toto nám bylo slíbeno a stalo se tak.
Získali jsme 2 odpovědi z PSP ČR: MUDr.D. Rath, MUDr. B. Štastný-bude na str.sdr.
3-12/ 2008 Sešlo se osobně 3x představenstvo Chlamydie o.s., vypracovalo plán činnosti
a průběžně pak pracuje po telefonické dohodově na tématice Chlamydií dle programu
( sponsoring, spolupráce na tématice s možnými zainteresovanými osobnostmi, ústavy atd.)
5-6/ 2008 Byly vystavěny stránky www.chlamydieos.cz a postupně upravovány.
Členům byly zaslány informace o činnosti sdružení, navržena možnost
6/ 2008
spolupráce v rámci o.s. (stejně tak nečlenům,chlamydikům na www.chlamydie.info).
6/2008
Byl poslán dopis, který pozdravil 6.-tý celoevropský kongres o chlamydiích :
Sixth Meeting of the European Society for Chlamydia Research June 30 – July 4 2008
http://www.gram.au.dk/
Odpověď z MZd pro Chlamydie o.s.: viz stránky
7-12/ 2008 : průběžně po tuto dobu doslova denní aktivity

- s podněty pacientů s chlamydiosou- členů i nečlenů Chlamydie o.s. byli osloveni telefonicky
a byly zasílány mejlové dopisy lékařům, organizacím, vědcům České republiky ohledně
závažnosti problematiky chlamydiové infekce.
- oslovovány firmy s žádostí sdružení o sponsorský dar, jsou oslovena další obč. sdružení
- doručena osobně poslední žádost o dotace na Magistrát města Ostravy v programu Podpora
a prevence zdraví- tato byla zamítnuta.
- jsou osloveni pacienti k zapojení se do spolupráce na tématice chlamydií- svými
zkušenostmi, příběhy, 6 lidí poslalo se svolením ke zpracování.
- oslovení dr Wheldona a Dr Strattona
- oslovení Biochemické společnosti 12/2008 na jejich sjezdu v Karlově Studánce, poster –
sdělení o založení o.s, o nutnosti léčby, předání informací kolegům atd..
- spolupráce s agenturami při vzdělávání
- zvolen nový webový správce
5/ Učetní zpráva za rok 2008
Příjmy sdružení se v roce 2008 skládaly z následujících položek:
Příjmy sdružení se v roce 2008 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
10.980,00 Kč (za 61 členů)
- příspěvky na průkazku
1.950,00 Kč
14.130, 00Kč
- finanční dary
- úhrada za článek MUDr. Polcarové
na portál Gate2Biotech
7.000,00 Kč
21,95 Kč
- úroky z bankovního účtu
celkem příjmy sdružení v roce 2008
34.081,95 Kč
Výdaje sdružení se v roce 2008 skládaly z následujících položek:
- kancelářské potřeby
1.645,50 Kč
- konzultace a úprava stanov s právníkem 7.140,00 Kč
- tvorba a údržba webových stránek
4.105,50 Kč
- nákup mobilního telefonu
1.090,00 Kč
- telefonní poplatky
2.590,00 Kč
- výroba razítek
990,00 Kč
1.430,00 Kč
- výroba vizitek
- poštovné
731,00 Kč
- cestovné
908,00 Kč
- registrační poplatky na Biochemických
dnech (účast MUDr. Polcarová)
1.082,00 Kč
192,00 Kč
- vedení bankovního účtu
- drobné výdaje (kopírování, parkovné,
výpis z katastru při registraci)
345,00 Kč
celkem výdaje sdružení v roce 2008
22.249,00 Kč
K 31.12.2008 je stav na bankovním účtu 6149,95 Kč a v pokladně 5683,0 Kč
Schváleno počtem 17 akt.členů
Proti
0 akt. členů

Zpráva revizní komise občanského sdružení Chlamydie o.s. za rok. 2008
Sdružení zahájilo činnost 4.3.2008, kdy byla provedena registrace Stanov sdružení u
Ministerstva vnitra ČR. Zároveň bylo dne 9.4.2008 zaregistrováno jako daňový subjekt na
Finančním úřadě v Ostravě a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo.
Na první členské schůzi dne 29.3.2008 byli zvoleni do svých funkcí:
Předseda – MUDr. Drahomíra Polcarová
1.místopředseda – Ing. Emil Bazala
2.místopředseda – Ing. H.R
revizní komise - F.R,
Podpisová práva mají předseda a oba místopředsedové.
Bankovní účet sdružení je veden u Poštovní spořitelny v Ostravě.
Na počátku hodnoceného období byl stav na účtě i v pokladně nulový. K 31.12. 2008 je stav
na bankovním účtu 6.149,95 Kč a v pokladně 5.683,- Kč.
Příjmy sdružení se v roce 2008 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
10.980,00 Kč (za 61 členů)
- příspěvky na průkazku
1.950,00 Kč
- finanční dary
14.130, 00Kč
- úhrada za článek MUDr. Polcarové
na portál Gate2Biotech
7.000,00 Kč
- úroky z bankovního účtu
21,95 Kč
34.081,95 Kč
celkem příjmy sdružení v roce 2008
Výdaje sdružení se v roce 2008 skládaly z následujících položek:
- kancelářské potřeby
1.645,50 Kč
- konzultace a úprava stanov s právníkem 7.140,00 Kč
- tvorba a údržba webových stránek
4.105,50 Kč
- nákup mobilního telefonu
1.090,00 Kč
- telefonní poplatky
2.590,00 Kč
- výroba razítek
990,00 Kč
- výroba vizitek
1.430,00 Kč
- poštovné
731,00 Kč
- cestovné
908,00 Kč
- registrační poplatky na Biochemických
dnech (účast MUDr. Polcarová)
1.082,00 Kč
- vedení bankovního účtu
192,00 Kč
- drobné výdaje (kopírování, parkovné,
345,00 Kč
výpis z katastru při registraci)
celkem výdaje sdružení v roce 2008
22.249,00 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2008 činí + 11.832,95 Kč.
Příjmy za členské poplatky jsou od daně osvobozeny. Daňová povinnost za r. 2008 není
žádná.
Účetnictví za r. 2008 včetně daňového přiznání vyhotovila p. Vilšerová Alena - účetní.
Revizní komise zkontrolovala veškeré doklady, týkající se r. 2008. Pokladní doklady
příjmové od č. 1 do č. 7, výdajové od č. 1 do č. 17. Zároveň byly zkontrolovány všechny
bankovní výpisy od č. 1 do č. 9.
Závěr:
Hospodaření sdružení vykazuje kladný výsledek, který je kryt finančními prostředky na
bankovním účtu a v pokladně sdružení. Hospodaření nevykazuje žádné chyby, všechny
výdajové položky přímo souvisely s účelem, pro který bylo sdružení založeno.

Revizní komise kladně hodnotí založení účtu u Poštovní spořitelny, kde jsou poplatky spojené
se službami velice nízké a zároveň kladně hodnotí příjem za článek MUDr. Polcarové, který
tvoří jednu pětinu celkových příjmů sdružení v roce 2008.
Zpracovala:
F. R.- revizor
V Ostravě dne 22.března 2009
Vzato na vědomí a schváleno počtem 18 Aktivních členů
Proti
0 Aktivních členů
Připomínky: ne

6/ a) Plán činnosti Chlamydie o.s. na další rok 3/2009 - 3/ 2010
1/ Průběžná naše aktivita vedená k informovanosti všech lékařů, státních institucí se vztahem
ke zdravotnictví, hygieně a ochraně zdraví, lékařských odborných společností:
cílem je přivést k životu téma chlamydiových infekcí
2/ Na tomto podkladě pak ve spolupráci s uvedenými i státními organizacemi stanovit další
cíle:
- osvětové programy ve společnosti v jednotlivých věkových kategoriích
- preventivní programy ve zdravotnictví:
a) informovat lékaře všech odborností pravdivě o závažnosti chlamydiových infekcí, aby
tito mohli zodpovědně přistoupit k dg., léčbě a osvětě pacientů ve svém regionu
b) vydat pravdivé propagační materiály týkající se chlamydiové infekce pacientům
Doporučení např. ohledně sexuálně přenosných. infekcí- chlamydií trachomatis- jsou známá
rovněž v ČR !
c) vyvolat diskusi a stanovit řešení léčby akutních a chronických stavů chlamydios ,nynější
doporučení nejsou dostatečná pro všechny pacienty !
d/ vytvořit centra léčby chlamydiových infekcí, kde by pacienti byli pod odborně vedenou
léčbou na např. kombinovaných antibiotických protokolech,další protizánětlivé léčbě ,
imunomodulační atd.., kde by byla řešena tato problematika komplexně, včetně výzkumu.
3/ Zavést do praxe statistiku
a) sběr dat týkajících se chlamydiových infekcí- tč. je situace nepřijatelná- hlášeny jsou
jen psittakosy, kde počet pacientů se dá spočítat na prstech jedné ruky během několika
posledních let..Tisíce lidí v ČR mají potíže, vycházející z chronické infekce chlamydiemi
plícními (CPn- infekcí se nakazí v životě minimálně 50-80 % populace) i Trachomatis (tzv.
,,pohlavně přenášená “+ její jiné možnosti přenosu )
b) sběr dat týkajících se komplikací akutní a chronické chlamydiosy.
4/ Je nutné aby se lékaři a zodpovědné osoby v institucích postavili k chlamydiové infekci
jako k novodobé epidemii, která má závažné důsledky pro celou společnost např.:
a) opakovaná vyšetřování pacientů s finančními náklady zdravotnictví
b) dále např.poruchy plodnosti mužů i žen , aj..
c) resultující chronický zánětlivý proces a únavový syndrom s dopadem na jedince,
jeho rodinu a celou společnost, později pak i v návaznosti na chronická onemocnění spojená
s invalidisací atd..
5/ Ve školství začlenit do výuky téma chlamydiových infekcí- plícních i tzv. pohlavních,
informovat mládež pravdivě o možnostech získání infekce, prevence, obtížnosti léčby
a především o možných celoživotní následcích.
6/ MZd a stejně tak i PSP ČR dát opakovaně na vědomí , že je zde tato závažná
problematika, eventuálně uspořádat veřejnou přednášku v parlamentu ČR, MZD..kde by se
problematika opakovaně otevřela s odborníky
7/ dalšími možnostmi jsou petice ..

Konkrétní aktivity:
- trvá oslovování sponsorů
- trvá do konce března oslovování lékařů mejly ohledně závažnosti infekce
- 3/2009 osloven oficiálně, již po předchozím kontaktech, e- mejlovým dopisem SZú v Praze
s žádostí o spolupráci na tématice chlamydios- jsme pozváni k účasti Medindexem o.p.s. na Workshopu o chlamydiích dne 18.4.09, - Rozhlas ČR 16. 4.09 tématikou chlamydios – dr Polcarová, Ing Basala
- Ing .Basala, prof. Věžník, MUDr.Polcarová- článek o chlamydiose, zasláno do internetu
věda PC a k předání na Workshopu…
- po loňském kontaktu snaha o přednášku institucím ve školství,
- spolupráce s SZú – navrhujeme možnost spolupráce nad propagačními materialy,
přednáškou pro lékařskou a další obec
- opakovaně oslovit MZd
- oslovit jednotlivé lék odbornosti od vedení se seznámením s tématikou a žádostí o řešení,
vzati dané s dg. do úvah při komunikaci s pacienty..
- oslovení inf. oddělení - navrhnout probrání tématiky letos na odborném semináři
-přednášky: plány -přednáškové aktivity v Ostravě ohledně chlamydiových infekcí- lékaři, střední zdravotnický
personál, další zájemci, ..
25.2.09 –
neurologie FN seminář
5-6.3.09 mezin. Kongresu Prevence a ochrana zdraví- výzva pro mladou generaci
12.3.09Sexuologie a co s ní souvisí
1.4. 09 přednáška zdrav.obec Ostrava
2-4.4. 09
Klimkovice Sanatoria 40. celost. Konference gynekologie dětí a
dospívajících
8.4. 09 přednáška pro sestry , Ostrava
5.5.09 interna Ostrava- sesterský
14-16.5 09 Sjezd mladých neurologů Hradec nad Moravicí www.smn.cz
28.5.09 Kožní ostravský seminář
11,6.09 –
Praktici seminář
13.-16.9 09
Kongrese Internistů celonárodní, mezinárodní
Připravujeme kongres o Chlamydiích 23.10.2009
9-10.11. 09
Moravskoslezské plícní dny FNO
20-21.11.09
XI. Beskydské alergol- imunolog. dny
Vzato na vědomí a schváleno počtem 18 Aktivních členů
Nesouhlasí
0 Aktivních členů
Doplnění : ano – viz příloha :statistika,možnosti pro chlamydie o.s.O.Š. PhDr
Vzato na vědomí a schváleno počem 18
Aktivních členů
Proti
0.
Aktivních členů
Připomínky: statistika
b)
plán rozpočtu na rok 2009 Chlamydie o.s.
Příjmy:
Členské příspěvky
10 800 Kč
Dary
20 000 Kč
Legitimace
100 Kč
Úroky
30 Kč
Celkem:
30 930 Kč
Výdaje:

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, obálky, obaly na průkazy, tiskopisy, barva PC,
papíry do PC..)
5 000 Kč
Poštovné, telefony
10 000 Kč
Cestovné,
10 000 Kč
Služby( daně, poplatky, účetní, kopírování, školení)
5 930 Kč
Celkem:
30 930 Kč
Souhlasí s rozpočtem 18 Aktivních členů
Protí
0 Aktivních členů
Akce odborných společností sestávají ze vstupních poplatků, nutnosti cestovat na dané místo,
event. ubytováním ,stravným..
Shromáždění členů souhlasí se schválením těchto výdajů výdajů na nutné náklady presentace
Chlamydie o.s. vedením sdružení či jiných členů formou např. cestovného, dohodou o práci ,
eventuálně jenom výplatou nutných jednotlivých nákladů jako ubytování, proplacení
cestovného hromadné dopravy, proplacení jízdy osobním automobilem alespoň za cenu
běžného jízdného v hodnotě odpovídající hd. – tedy bez amortisace, vstupného na akce
spojených s platbami poplatků- v rámci možností uhrazení nákladů osobě alespoň
v minimální míře, dle finančních možností sdružení..
Pro : počet 18 aktivních členů
Proti: počet 0 aktivních členů
Připomínky : ne
Přednášky k tématice: dle schváleného programu:
a) Ing Bazaly E.
b) Mgr. O.Š.PhDr

7/ Usnesení členů
Členové sdružení :
-vzali na vědomí přednesená témata
-schválili zprávu sdružení ohledně činnosti za prošlý rok a souhlasí s návrhem činosti na
další rok
-schválili zprávu sdružení ohledně ekonomiky za prošlý rok a souhlasí s návrhem
ekonomické rozvahy na další rok
-pověřují nadále zastupováním stávající představenstvo
Souhlasí: 18 počet akt. členů
Nesouhlasí 0 počet akt. členů
Připomínky: Ne
Výroční zpráva představenstva má: 9 stran
1 stran příloh
Příloha další :
Presenční listina ze dne 28.3. 2009
28.3.2009
zapsal: PhDr. J.F.
Pozn: Chlamydie.o.s. neuveřejňuje plná jména svých členů na stránkách sdružení, pokud
k tomu nedostane písemné svolení. Originály dokumentací jsou uloženy v sidle sdružení.

