Zápis Shromáždění členů Chlamydie o.s. ze dne 07.05.2011 v Olomouci
Program shromáždění členů byl naplněn v těchto programových bodech:
1) Prezence členů
2) Začátek schůze
3) Program schůze- schválení programu
4) Volby
5) Výroční zpráva o činnosti za rok 2010, včetně zprávy revizní komise
6) Návrh činnosti na rok 2011
7) Schválení činností na rok 2011 a usnesení
8) Ukončení.
9) Oběd
1) Prezence členů
kontrola dle obč. průkazů, zápis do prezenční listiny
2) Začátek shromáždění
Přivítání, volba sčítače hlasů , zapisovatele, ověřovatele zápisu
Sčítačem hlasů byl/a zvolen/a..PhDr.Š.J.
Zapisovatelem byl/a zvolen/a...Ing.Z.K.
Ověřovatelem byl/a zvolen/a.. S.D.
3) Seznámení s pořadem jednání
Program schůze byl schválen aktivními členy.
- viz prezenční listina.
Na schůzi bylo přítomno, schůze byla celou dobu usnášení schopná:
aktivních členů- 14
přidružených-0
hostů - 1
plných mocí bylo přijato k členství aktivnímu: 0
plných mocí bylo přijato k členství přidruženému: 0
4) Volby
Schůzi vede dle stanov předseda Chlamydie o.s. MUDr. Polcarová D.
Předseda podal návrh členů do představenstva:
Členy představenstva byli schváleni nadpolovičními počty hlasů tito aktivní členové:
MUDr. Polcarová Drahomíra, Ing. Bazala Emil, Ing. R.H.
Předseda podal návrh na samostatného revizora:
Samostatným revisorem byla nadpoloviční většinou zvolena do funkce: paní R. F.
Představenstvo si zvolilo mezi sebou P, 1.MP, 2.MP
Předsedou sdružení je zvolena MUDr. Polcarová Drahomíra
1. místopředsedou je Ing. Bazala Emil
2. místopředsedou je Ing. R.H.
Jsou jim předány pravomoce dle stanov Chlamydie. o.s.
5)Výroční zpráva očinnosti za rok 2010, včetně zprávy revizní komise
Počet členů Chlamydie o.s. aktivních 2010 :
29
Počet členů Chlamydie o.s. přidružených 2010 : 40
Počet členů, kteří budou vyzváni k vyjádření se k členství: 40 ( zpoždění platby příspěvků)
Lidé se hlásí jako přidružení členové především- pokles příjmů do o.s.

Chlamydie o.s.- akce roce 2010
22.1. 2010 - ČT 1, Sama doma , odpolední program
9.2.2010 - Pardubice, praktičtí lékaři, přednáška
17.4.2010 - Brno, praktičtí lékaři, přednáška
21.4.2010 - Koalice pro zdraví na Ministerstvu zdravotnictví -Ministerstvo
zdravotnictví vydává publikaci Rádce pacienta, která přispěje k lepší orientaci
pacientů při kontaktu se zdravotními službami, při této příležitosti se
představitelé pac. organizací setkali s 1.náměstkem MZd Bc.M. Šnajdrem, p.
ministryní D. Juráskovou a prezentovali svou problematiku:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydava-publikaciradce-pacienta-ktera-prispeje-k-lepsi-orientaci-pacientu-pri-kontaktu-sezdravotnimi-sluzbami_3478_1.html - ve 2,27 minutě mé představení sdružení
bylo vymazáno, přestože jak jsem pochopila, nám byla přislíbená pomoc.
Kromě MUDr. Polcarové se jednání zúčastnila aktivně p. Renata Hájková,
předala i svou dokumentaci p. náměstkovi, hovořila s ČT1.
Níže uvedený článek byl předán oficiálně k představení našeho sdružení MZd:
Chlamydie o.s.www.chlamydieos. cz
S chlamydiovou infekcí se dle WHO setká 80-100 000 000 lidí na světě ( statistická data
sbíraná, nezahrnují ale celkový pravdivý obraz!). Všeobecně platí, že s infekciChlamydií
plícní se setká 60-80% populace. Další Chlamydie trachomatis- přenášená mj. i pohlavní
cestou, je nejčastěji sledovanou přenášenou infekcí celosvětově (v ČRstatistiky nevedeme).
O Chlamydii psittaci (ptačí přenos)- máme záznamy o 0-10 pacientech za rok. Chlamydie
jsou příčinou např. zánětů dýchacích, očních, močopohlavníchcest, neplodností mužů i
žen, poruch imunity a následných komplikací, artritidy, účastní se ateromatosy a tedy
komplikací jako infarkty, mozkové příhody, chronické únavové syndromy aj..
Chceme opakovaně informovat MZd o situaci- aby se začalo seriosně zabývat problematikou
chlamydiových infekcí v akutní a zvláště v chronické formě .
1) Informovat laickou i odbornou veřejnost o závažných následcích chlamydiových
infekcí na kvalitu života celé populace ( preventivní a screeningové programy).
2) Ve spolupráci s vytipovaným lékařským subjektem prosadit a co nejrychleji zahájit
seriózní diagnostickou odbornou studii, zpracovat reprezentativní vzorky
anamnestických údajů postižených pacientů, zavést efektivní léčbu pacientů...
Dne 19.3.2010 MUDr. Polcarová Drahomíra, předsedkyně Chlamydie o.s.
Sokolovská 1135, Ostrava- Poruba , 708 00,
tef: 732 38 36 43, www.chlamydieos.cz

24.4.2010 - Olomouc Shromáždění členů Chlamydie o.s.: Zápis: viz stránky o.s.
2.6. 2010- Ostrava Zábřeh, přednáška sestrám
8.- 10.4 2010- Ostrava , přednáška SPRSV , viz odkazy, foto,
http://www.planovanirodiny.cz/clanky/moravsky-kongres-2010 ,
2009: http://www.planovanirodiny.cz/search.php?rsvelikost=nv&rstext=allphpRS-all&rstema=73

13.- 15.5. 2010- Plzeň , 54. sjezd českých a slovenských revmatologů 2010
přednáška, http://www.congressprague.cz/kongresy/csr2010.html
18.-19.6. 2010- pořádání II. Konference Chlamydiová infekce zákeřný nepřítelviz odkazy: II. KONFERENCE CHLAMYDIOVÁ INFEKCE - zákeřný
nepřítel; Olomouc - Zpráva z akce, http://www.solen.cz/artkey/act-0000830001.phpabstrakta: http://www.solen.cz/incpdfs/act-000083-0001_10_1.pdf.
Děkujeme za článek v Readerś Digest pro veřejnost novináři p. Tučkovi,
který se akce zúčastnil. Na Konferenci přednesl mj. lékařům svou kazuistiku
pac. pan Daněk, o situaci v ČR informoval přednáškou Ing Bazala,
MUDr.Polcarová. Děkujeme všem zúčastněným za přednes a za zájem o téma,
firmě Solen opětovně pak za perfektní organisaci, zvláště p. Ing Břečkové.
Napsány byly 2 články pro Practicus, časopis praktických lékařů, kde
v maximální zkratce se snažíme vysvětlit problematiku:
http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2010-04/11-Chlamydiovainfekce.pdf .
http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2010-09/20-Chlamydiovainfekce-2.pdf
Během roku 2010 se pracovalo na celorepublikovém dotazníku, výsledky
budou vyhodnoceny během roku 2011 a vyvěšeny, použity k další práci.
Děkujeme za spolupráci p. doc. Ing. Ličevu Lačezarovi, CSc. a studentu p.
Jeřábkovi.
Ve spolupráci se SPRSV- Společností pro plánování rodiny a sexuální
výchovu http://www.planovanirodiny.cz/a Labestroupráce na článku a
letáčcích pro sexuální výchovu http://www.planovanirodiny.cz/clanky/labestra.
Během roku s p. Ing Bazalou spolupracujeme s veřejností, pan Ing . Bazala
pracuje na uznání článku o chlamydiích v Medical Hypotheses.
Jsme členy Koalice pro zdraví http://www.koaliceprozdravi.cz/, jsme
v kontaktu s Českou společností AIDS pomoc, o.s. etc.

Zpráva revizní komise občanského sdružení Chlamydie o.s. se
sídlem Sokolovská 1135, Ostrava-Poruba.
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 bankovním účtu 6.149,95 Kč a
v pokladně 5.683,- Kč. Na konci hodnoceného období bankovní účet vykazoval
zůstatek ve výši 45.322,66 Kč a pokladna 5.369,- Kč.
Příjmy sdružení se v roce 2010 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
- příspěvky na průkazku
- finanční dary

5.220,00 Kč (za 29 členů)
300,00 Kč
170.461,00 Kč (z toho 139.461,- Kč
převedeno z roku 2009)
- úroky z bankovního účtu
402,14 Kč
celkem příjmy sdružení v roce 2010 176.383,14 Kč
Výdaje sdružení se v roce 2010 skládaly z následujících položek:
-

kancelářské potřeby
webhosting, doména, webové stránky
telefonní poplatky
notebook, multifunkční tiskárna, softw.
zpracování účetnictví roku 2009
poštovné
cestovné, ubytování
pořádání konference 06/10 Olomouc
vedení bankovního účtu

669,00 Kč
2.774,00 Kč
4.900,00 Kč
16.392,00 Kč
1.500,00 Kč
94,00 Kč
3.879,00 Kč
139.461,00 Kč
197,00 Kč

celkem výdaje sdružení v roce 2010

169.866,00 Kč

rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2010 činí 6.517,14 Kč.
Příjmy za členské poplatky jsou od daně osvobozeny. Daňová povinnost za r. 2010
není žádná.
Účetnictví za r. 2010 včetně daňového přiznání vyhotovila p. Vilšerová Alena - účetní.

Revizní komise zkontrolovala veškeré doklady, týkající se r. 2010. Pokladní doklady
příjmové od č. 1 do č. 9, výdajové od č. 1 do č. 14. Zároveň byly zkontrolovány
všechny bankovní výpisy od č. 1 do č. 12.
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 opět kladně hodnotí vedení účtu u Poštovní spořitelny, kde jsou
poplatky spojené se službami jsou nižší, než získané úroky. Zároveň kladně hodnotí
aktivity MUDr. Polcarové, vedoucí k získání finančních darů pro sdružení. Negativní
dopad na příjmovou stránku hospodaření měl menší počet uhrazených členských
poplatků, jehož pokles oproti roku 2009 byl téměř 50%.
Zpracovala:
F.R.- samostatný revizor Chlamydie o.s.
V Ostravě dne 17. dubna 2011

6) Návrh činnosti na rok 2011
Přednášky veřejnosti lékařské, spolupráce s odbornými lékařskými
společnostmi, uspořádání III. Konference- Chlamydiová infekce zákeřný
nepřítel, 2011 Olomouc
Zhodnocení dotazníku webových stránek, jeho využití v práci- lék.
společnosti, MZd atd..
Seznámit se stavem opětovně MZD, zdravotní instituce, informovat
zdravotní pojišťovny…
Petice na našich stránkách pro ČR.
Spolupráce s dalšími organizacemi pacientskými, odbornými…
Oslovení medií.
Pracovat na zavedení tématu chlamydiové infekce do výuky sexuální
výchovy.
7) Schválení činností a usnesení ze Shromáždění členů 7. 5. 2011
1/ Shromáždění členů bylo usnášení schopné po celou dobu průběhu schůze.
Aktivní členové na shromáždění schválili program schůze, podle něhož se
jednalo a který je součástí zápisu. Součástí zápisu je i prezenční listina.
2/ Všechny provedené volby proběhly dle stanov Chlamydie o.s.
3/ Nově zvolení členové představenstva byli pověřeni jim odpovídajícími
pravomocemi dle stanov a vnitřního řádu Chlamydie o.s.:
MUDr. Polcarová Drahomíra- předseda sdružení
Ing. Bazala Emil- 1. místopředseda sdružení
Ing. R. H.- 2. místopředseda sdružení

F. R. - samostatný revizor sdružení- byla pověřena odpovídajícími pravomocemi
dle stanov a vnitřního řádu.
4/ Byla přijata a schválená zpráva o finančním hospodaření sdružení za rok
2010, včetně zprávy revizní, byl schválen finanční plán na rok 2011. Bylo
schváleno proplácení překladů do JA .Výše poplatků za členství se nemění, byť
noví členové se hlásí stále častěji jako přidružení. Děkujeme představenstvu a
revizorovi za odvedenou práci.
5/ Byly vyslechnuty připomínky, které charakterizovaly situaci v ČR.
Stále konstatujeme dnešní situaci jako zcela neuspokojivou po stránce
informovanosti celé společnosti a léčby pacientů s dg. chlamydiové infekce
stran státu ( prevence, screening, léčba akutní a chronická, další následné
komplikace ). Pokud srovnáme alespoň základní informovanost společnosti o
zdravotních potížích v životě pacienta souvisejících např. AIDS, CMP, AIM,
atd.- pak jsme stále vytlačování z okruhu zájmu, a zdá se, že i samotným MZd .
Jistou naději dává ale do budoucna narůstající zájem lékařské obce o tématiku.
6/ Byla probraná témata: možnosti práce představenstva, členů v regionech,
spolupráce s lékaři a vědci, s médií, stanoven požadavek oslovení MZd,
hlavního hygienika ČR, zdravotních pojišťoven k úhradě léčby, posudkových
komisí, byla probrána tématika petice na stránkách webu pro ČR.
Členové sdružení se nabízejí ke spolupráci s lékaři všech oborů, výzkumných
pracovišť na celém území ČR a vybízejí pacienty v ČR k spolupráci s námi.
Usnesení bylo přijato tímto počtem hlasů aktivních členů:
Pro: 14 Proti: 0 Nezúčastnilo se: 0
Zapisovatel: PhDr.Š. J.
Další členové sdružení: Ing. Z.K.
Ověřovatel : S. D.
Olomouc 7.5.2011

Poznámka:
Chlamydie o.s. neuvádí jména svých členů na webových stránkách v plném znění, pokud
nedali výslovný souhlas. Originál zápisu, včetně dalších dokladů je uložen v sídle sdružení.

