Shromáždění členů Chlamydie o.s. 28. 4. 2012 Olomouc,
Švejk restaurant U Mačáků, zahájení v 10:30 hodin
Program schůze:
1/ Registrace, výběr členských příspěvků
2/ Přivítání členů, hostů
3/ Schválení programu shromáždění
4/ Souhrn aktivit o.s. za poslední rok
5/ Zpráva revizní komise a účetní zpráva
6/ Plán činnosti na rok 2012- rozpočet r. 2012 , akce
7/ Usnesení členů
1/ Prezence členů
kontrola a zápis příchozích do prezenční listiny: Aktivní a Přidružený člen, Host
výběr čl. příspěvků
2) Počátek shromáždění
+Přivítání- schůzi vede dle stanov: předseda o.s MUDr. Polcarová D.
+Volba volba sčítače hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu:
Sčítačem hlasů byl/a zvolen/a K.L.
Zapisovatelem byl/a zvolen/a K.M.
Ověřovatelem byl/a zvolen/a Š.M.
3/Schválení programu shromáždění
Program schůze byl schválen nadpoloviční většinou přítomných aktivních členů
Schůze byla celou dobu usnášení schopná. Přidružený1člen,hosté3,plných mocí bylo přijato
k členství aktivnímu:2 , plných mocí bylo přijato k členství přidruženému 0.
4/ Výroční zpráva- souhrn aktivit za rok 2011
Počet členů Chlamydie o.s. aktivních 2011 : 37 platících aktivních členů ( členských
příspěvků bylo celkem zaplaceno v počtu 47- jde o doplatky členství za předchozí roky po
výzvě vedení o.s.). Počet členů Chlamydie o.s. přidružených 2011 : 46
Počet členů , kteří budou vyzváni k vyjádření se k členství: 44

Akce Chlamydie o.s. vroce 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
hodinu s pověřeným zastupujícím pana ministra zdravotnictví - MUDr. P. Vepřekem- předali
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) 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).
c) Vyjádření se k dg., léčbě chlamydiových infekcí, komu přísluší..
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, 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, pan Ing . Bazala pracuje na uznání
článku o chlamydiích, článku pro tisk do novin a WHO EU, WHO, etc.
Spolupráce s p. O. Š.Phd.- překládá články do JA pro WHO stran chlamydií.
Jednotlivé dokumenty budou vyvěšeny, podáme odkazy.

5/ Účetní zpráva a Zpráva revizní komise
Uzávěrka roku 2011:
Výdaje:
režijní materiál
cestovné
telefon, poštovné
ostatní služby:
účetnictví, web stránky, Konference, doména
poplatky bance
Celkem :

1697,00Kč
2659,00 Kč
7516,00Kč
12122,00Kč
145,00Kč
24139,00 Kč

Příjmy:
úroky
členské příspěvky
členské průkazy a přidružené členství
příspěvek na činnost- dar
Celkem :

10,22Kč
8460,00Kč
180,00Kč
8840,00Kč
17490,22Kč

Ztráta ve výši 6648,78 Kč uhrazena z minulých let z běžného účtu.
Zůstatek k 31.12.2011:
pokladna
1889,00Kč
v bance
42153,88 Kč
Celkem :
44042,88Kč

Zpráva revizní komise
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 45.322,66 Kč a v pokladně
5.369,- Kč. Na konci hodnoceného období bankovní účet vykazoval zůstatek ve výši
42.153,88 Kč a pokladna 1.889,- Kč.
Příjmy sdružení se v roce 2011 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
- příspěvky na průkazku
- příspěvek přidružených členů
- finanční dary
- úroky z bankovního účtu
celkem příjmy sdružení v roce 2011

8.460,00 Kč (za 47 členů)
120,00 Kč
60,00 Kč
8.840,00 Kč
10,22 Kč
17.490,22 Kč

Výdaje sdružení se v roce 2011 skládaly z následujících položek:
- kancelářské potřeby
- webhosting, doména, webové stránky
- telefonní poplatky
- zpracování účetnictví roku 2010
- poštovné
- cestovné, ubytování
- vedení bankovního účtu
celkem výdaje sdružení v roce 2011

1.697,00 Kč
4.213,00 Kč
7.450,00 Kč
1.500,00 Kč
66,00 Kč
9.068,00 Kč
145,00 Kč
24.139,00 Kč

rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2011 činí - 6.648,78 Kč.
Příjmy za členské poplatky jsou od daně osvobozeny. Daňová povinnost za r. 2011 není
žádná.
Účetnictví za r. 2011 včetně daňového přiznání vyhotovila p. Vilšerová Alena - účetní.
Revizní komise zkontrolovala veškeré doklady, týkající se r. 2011. Pokladní doklady
příjmové od č. 1 do č. 27, výdajové od č. 1 do č. 14. Zároveň byly zkontrolovány všechny
bankovní výpisy od č. 1 do č. 12.
Závěr:
Hospodaření sdružení vykazuje záporný výsledek, výdaje byly větší než příjmy. Hospodaření
nevykazuje žádné chyby, všechny výdajové položky přímo souvisely s účelem, pro který bylo
sdružení založeno.
Revizní komise kladně hodnotí aktivity MUDr. Polcarové, vedoucí k získání finančních darů
pro sdružení. I přesto, že bylo zaplaceno více členských příspěvků oproti roku 2010, nepostačí
na vyrovnané hospodaření sdružení.
Zpracovala:
F. R. samostatný revizor o.s.
V Ostravě dne 04. dubna 2012

6/ Plán činnosti na rok 2012- rozpočet r. 2012 , akce
Finanční rozpočet rok 2012:

Příjmy:
členské příspěvky
7560,00 Kč
příspěvek přidružených členů, legitimace
210,00 Kč
úroky
10,00Kč
příspěvek na činnost- dar
10000,00Kč
Celkem:
17780,00Kč
Výdaje:
režijní materiál
cestovné
telefony, poštovné
účetnictví, weby, doména
poplatky bance
Celkem

2000,00 Kč
2700,00Kč
5930,00Kč
7000,00 Kč
150,00Kč
17780,00Kč

Plánované akce na rok 2012
ČT 1 3/2012 TEP 24 : http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep24/212411058130007/video/ - jedná se zatím o nejzdařilejší projekt ve vysílání českých TV
stanic ohledně chlamydios, zařazen minimální vstup za o.s.
Přednáška SPRSV: 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově, Olomouc 10. a 11.
února 2012, Aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: ,,Jak a co vyučovat
o chlamydiové infekci“ - článek bude volně k disposici, stejně tak přednáška Power pointučekám na svolení autorů publikovat jejich texty.
Přednáška pro SPRSV Hradec Králové 5.5.2012 : 13. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví Hradec Králové 2012: ,,Co by měl zdravotnický pracovník vědět o chlamydiových nákazách“.
Přednáška pro SPRSV: pro 20. kongres k sexuální výchově 13. - 15. září 2012 v Pardubicích
.
Budeme pokračovat ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, dalšími organizacemi společenskými,
pacientskými…
Zvažovaná IV. Konference- Chlamydiová infekce zákeřný nepřítel- bude záviset ale od
finančních možností pro akci.
Oslovení lékařských společností odborných 2012-2013: možnosti spolupráce, informovanost
přes ně jednotlivých oborů, přednášky pro zdravotníky a spolupráce s lékaři
MZd ČR- opětovně oslovení, vyžádání si programů, prevence, detekce ( zjištění jak se hlásí
např. C.Trachomatis), atd. Znovu uznání problematiky.
Hlášení nemocí na MZd a SZú samotnými občany za naší podpory
Postupně zpracujeme statistiku- nákladů, léčby, neléčný chlamydios dle dotazníku 2010/2011
Informace veřejnosti dostupnými prostředky,

Opětovně dopisy a kontakty WHO/ WHO EU/ CDC stran diagnostiky, léčby, uznání
problematiky…
Oslovení obdobných organizací také v zahraničí, lékařů v zahraničí zabývajících se tématikou vážně ve výzkumu, vyjádření jejich podpory atd..
Oslovení sponsorů k financování činnosti Chlamydie o.s., výzkumu v ČR.
Budeme podporovat osvětu a sexuální výchovu na školách atd.
7/ Usnesení Shromáždění členů dne 28.4.2012
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, Shromáždění proběhlo dle
stanov Chlamydie o.s. Možné připomínky k návrhu usnesení předloženého
představenstvem budou doplněny o návrhy zúčastněných na Shromáždění.
2) Byla přijata a schválená zpráva o finančním hospodaření sdružení za rok 2011, včetně
zprávy právy revizní.Byl schválen finanční plán na rok 2012, včetně akcí. Výše poplatků za
členství se zatím nemění, byť noví členové se hlásí stále častěji jako přidružení.
3) Představenstvo, ale i členové o.s. se budou snažit oslovovat aktivně možné sponzory.
Děkujeme všem sponzorům, pořadatelům, přednášejícím a jinak zúčastněným na našich
akcích a všem, kteří nás oslovili ke spolupráci- nesmírně si Vaší podpory a zájmu o téma
ceníme.
4)Vyjadřujeme poděkování za nezištnou práci celému představenstvu Chlamydie o.s. ,
revizorovi p.R.F, p. PhDr. O.Š. za překlady do JA . Děkujeme členům, kteří podávají
návrhy k práci o.s.
5) Probráno bylo téma v ČR, ve světě- u nás od r. 2010 jsou Chl. Trachomatis povinně
hlášeny, je nutno toto vyžadovat!
Stále vidíme dnešní situaci jako těžce neuspokojivou po stránce informovanosti celé
společnosti, vyhledávání a léčby pacientů s dg. chlamydiové infekce stran státu ( prevence,
screening, léčba akutní a chronická, komplikace, uznání tématu závažným).
Nicméně- během posledního roku se zdá, že více lékařů proti předchozím létům stran
chlamydií je více informováno a je aktivnějších v jejich diagnostikování- hlavním
problémem lékařů je stále vracející se pacient s recidivujícími potížemi, či dalšími komplikacemi- a to na různých odděleních. Není stále jasné, kdo by pacienty měl vlastně léčit, jak
vyplynulo i na Konferenci ( ORL, oční, plícní, imunolog, infektolog, gynekolog, dermatovenerolog, PL infekcionista ? atd.), a hlavně- jak léčit, pokud problémy pacienta trvají
či dokonce progredují u chronické infekce.
Ohrazujeme se proti psychiatrizování těchto pacientů.
V diskusi bylo vzpomenuto mj. úmrtí.p. prof. Věžníka z VúVL v Brně, který se zasloužil
o výzkum chlamydios i v lidské populaci.
6) Členové sdružení se nabízejí opětovně ke spolupráci s lékaři všech oborů, výzkumných
pracovišť na celém území ČR a vybízejí pacienty v ČR k spolupráci s námi, protože

s chlamydiovou infekcí se dle WHO setká 80.-100.000.000 lidí na světě. Jde o statistická data
sbíraná, která ale naprosto nepodávají celkový pravdivý obraz- ne všechna onemocnění jsou
jak ve světě tak i v ČR hlášena. I přesto je však Chlamydie trachomatis nejčastěji přenášenou
infekcí celosvětově, včetně EU a stále narůstá oproti jiným sexuálně přenosným infekcím(
viz EU komise zpráva uveřejněná na webu sdružení. Myslíme si, že toto onemocnění v ČR
není vždy statisticky hlášené a zpracované.
Uznává se navíc, že s infekci Chlamydií plícní se setká 60-80% populace.
O Chlamydii psittaci- máme záznamy v minulých letech o 0-10 pacientech za rok, pokud
byly nalezeny dokumentech.
Existují symptomatičtí nosiči v populaci všech chlamydií.
Chlamydie jsou příčinou jak akutních infekcí- např. zánětů dýchacích, očních,
močopohlavních cest, ale také v chronickém průběhu nemoci a při změnách imunitního
systému jsou příčinou neplodností mužů i žen, artritidy, účastní se ateromatosy (tedy komplikací jako infarkty, mozkové příhody), chronické únavové syndromy, ReA , RS, rakovina aj.
Proto budeme opakovaně informovat MZd a další zodpovědné v ČR o situaci- aby se ČR
opravdu začala zabývat problematikou chlamydiových infekcí v akutní a zvláště v chronické
formě, Budeme informovat laickou i odbornou veřejnost o závažných následcích chlamydiových infekcí na kvalitu života celé populace.
Chceme preventivní a screeningové programy. Ve spolupráci s vytipovanými lékařskými
subjekty se budeme - za podpory státu a ne sami, jak nám bylo doporučeno- snažit urychleně
zahájit seriózní diagnostickou odbornou studii, se zpracováním reprezentativních vzorků
anamnestických údajů postižených pacientů, budeme podporovat efektivní léčbu pacientů...
Usnesení bylo přijato všemi aktivními členy.

Zapisovatel:

K.L

Další členové sdružení: K, K, J.B,
Ověřovatel : O.Š.
Olomouc 28.4.2012
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.
MUDr. Polcarová D., předseda sdružení

