Členská schůze Chlamydie z.s.
25.6.2017 Olomouc- zápis, usnesení
Restaurace Mačák, OLOMOUC, Elišky Krásnohorské 24/1 , zahájení v 11 hodin
Program schůze:
1/ Registrace, výběr členských příspěvků
2/ Přivítání členů, hostů, počátek schůze
3/ Schválení programu schůze
4/ Souhrn aktivit za rok 2016
5/ Zpráva účetní za rok 2016
6/ Rozpočet na r. 2017, plán činnosti na rok 2017
7/ Usnesení členů, závěr

1/ Registrace, výběr členských příspěvků
kontrola a zápis příchozích do prezenční listiny: Aktivní a Přidružený člen, Host
výběr členských příspěvků

2/ Přivítání členů, hostů, počátek schůze
+Přivítání- schůzi vede dle stanov: předseda MUDr. Polcarová Drahomíra
+Volba sčítače hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu:
Sčítačem hlasů byl zvolen : Ing. Bazala
Zapisovatelem byl zvolen: pan. K.
Ověřovatelem byl zvolen : Ing.Bazala

3/ Schválení programu schůze
Program schůze byl schválen nadpoloviční většinou přítomných 3 aktivních členů
Na schůzi bylo přítomno, schůze byla celou dobu usnášení schopná:
aktivních členů 3 ,
přidružených členů 0 , hostů 0.
plných mocí bylo přijato k členství aktivnímu: 2
plných mocí bylo přijato k členství přidruženému: 3

4/ Souhrn aktivit z.s. za rok 2016
Počet členů Chlamydie z.s. aktivních 2016:

5

Počet členů Chlamydie z.s. přidružených 2016 :

43

Akce Chlamydie z.s. v roce 2016:
+ Ing. Bazala Emil - 1. místopředseda Chlamydie z.s. v roce 2016 kontaktoval tisk v ČR,
zahraničí, shání finance, zodpovídá dotazy nemocných, píše dopisy: Prof. MUDr. Cyril
Höschl, DrSc., FRCPsych., Ivana.karaskova@mfdnes.cz k článku o psych. nemocech.
Ohledně psychiatrických nemocí pak dále i poslancům(p.poslanci Němeček, Bělobrádek,
Chovanec, Pelikán),Mudr Hollý Bohnice, posta@vlada.cz, televizni.noviny@nova.cz,..
+MUDr.Polcarová- Dotaz na SZú Praha- ohledně sběru a vyvěšování dat stran počtu
chlamydiových infekcí ( je nutno je hledat v ročenkách, statistiky celkové nejsou na jednom
místě – viz. odpověď p. Terezy Pokorné, sekretariát CEM) Kontakty s nemocnými
telefonicky, internetem.
+ Mgr. et Bc. Kateřina Rambová nás oslovila pro edukační zdravotní kampaň Ženské
zdraví- poslán MUDr. Polcarovou článek na webové stránky k propagaci tématiky
chlamydios, odkaz http://www.vsechnoozdravi.cz/zdravi-zeny/chlamydie-jsou-problemmediciny-i-celospolecensky
+ Spolupráce se SPRSV- Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovuMUDr. Polcarová byla přednášet na konferenci v Pardubicích Chlamydiová infekce -informace, -jak to nefunguje v ČR, -co z toho vyplývá pro pacienty?
http://www.planovanirodiny.cz/clanky/24-kongres-k-SV .
+ Policie ČR, Krajské ředitelství. policie Středočeského kraje, územní odd. Kolín
Odd. služby krimin. policie a vyšetřování nás obvinilo z protiprávní činnosti:
Věc: žádost o zamezení protiprávního stavu na internet. stránkách http:// www.chlamydie.
info ohledně DHEA.
Po komunikaci výše uvedeni s Dr. Polcarovou si vyjasnili, že tyto stránky nám nikdy
nepatřily, aktuálně nepatří a naše sledování bylo zastaveno.
+ Jsme v kontaktu s Koalice pro zdraví, o.p.s.: http://www.koaliceprozdravi.cz/ -nejsme
schopni se účastnit akcí v Praze pro nemocnost. Děkujeme za informovanost o akcích
pořádaných Kolicí.
+ Podporujeme stránky www.chlamydie.info - pacientský web, lidé sdílejí zkušenosti, a kde
mohou i lékaři najít informace stran chlamydií, komplikací a kde mohou jak pacienti,
tak i lékaři najít dostatek vědeckých článků a informací týkajících se chlamydií.
+ Jsme v kontaktu s Revma Ligou ČR:

http://www.revmaliga.cz/ - s ostravskou pobočkou.

+ Proběhla schůzka MUDr. Polcarové s p. D., kde jsme se dohodli na možném dalším
postupu, ale bohužel jsme nebyli schopni vzájemně dohodu naplnit.
P. D. kontaktuje s naším doporučením Klub pacientů ME/CFS.
+ Jednotlivé dokumenty vyvěsíme na webu: http://www.chlamydiezs.cz/

5/ Zpráva účetní 2016
Příjmy Chlamydie z.s. se v roce 2016 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
- úroky z bankovního účtu
celkem příjmy Chlamydie z.s. roce 2016

930,00Kč (5 akt. členů, 1přidr.)
2,24 Kč
932,24Kč

Výdaje Chlamydie z.s. se v roce 2016 skládaly z následujících položek:
- kancelářské potřeby
811,00 Kč
- pošta
143,00 Kč
- poplatky banka
11,00 Kč
- webhosting, doména, webové stránky
1765,00 Kč
- účetnictví, daň ze mzdy
1038,00 Kč
- kopírování
10,00 Kč
-Pardubice SPRSV předn. Dr Polcarová
1173,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------celkem výdaje Chlamydie z.s. v roce 2016:
4951,00 Kč
Účetnictví zhotovila: p. Vilšerová
Resumé:
K 31.12.2015 bylo na účtě Poštovní spořitelny Chlamydie z.s. v Ostravě 28.236,21Kč,
v pokladně 6.954,00Kč- celkem k disposici zůstatek 35.190,21Kč( viz. zápis schůze 2016)
K 31.12.2016 bylo na účtě Poštovní spořitelny Chlamydie z.s. v Ostravě 26.834,45Kč,
v pokladně 4.337,00Kč- celkem k disposici zůstatek 31.171,45Kč
Rok 2016 v hospodaření Chlamydie z.s. vykazuje záporný výsledek. Výdaje byly větší než
příjmy. Všechny výdajové položky souvisely s účelem, pro který byl Chlamydie z.s. založen.

6/ Rozpočet na r. 2017, plán činností na rok 2017
+Finanční rozpočet rok 2017:
Příjmy:
členské příspěvky
900,00 Kč
příspěvek přidružených členů, legitimace
30,00 Kč
úroky
2,50 Kč
příspěvky na činnost, dary
2000,00 Kč
Celkem:
2.932,50 Kč
Výdaje:
práce (externisté)
kancelářské potřeby
cestovné
telefony, poštovné
weby doména.
účetnictví
poplatky bance
Celkem :

2000,00 Kč
1000.00 Kč
1500,00 Kč
1500,00 Kč
1500,00 Kč
950,00 Kč
40,00 Kč
8.490,00 Kč

+Plán činnosti na rok 2017:
+ Přednáška pro SPRSV: dle možností - podzim 2017.
+ Budeme udržovat kontakt a spolupráci s Koalicí pro zdraví o.p.s. a dalšími organizacemi
pacientskými v propagaci tématu, informovanosti obyvatel
+ Zkusíme předat naše materiály školství k zařazení do osnov sexuální výchovy- v rámci
prevence sexuálně přenosných nemocí.
+ Budeme se snažit téma předat veřejnosti a spolupracovat s lékaři, kteří budou mít zájem.
+ Oslovíme lékařské odborné společností ohledně možností spolupráce.
+ MZd ČR, SZú, Zú - oslovíme znovu k tématu, naplňování zákona.
+ Poslance PČR, členy senátu, MZd- oslovíme k tématu, vyvěšujeme níže IT adresy, kam
mohou lidé posílat své dotazy stran chlamydií, řešení situace .
+ Zkusíme najít spojence při WHO / WHO EU / CDC/ vědce v ČR s cílem odborné
objektivizace chlamydios a jejich následků v populaci. Souhlasíme s uvolněním finančních
prostředků pro oficiální překlady v případě nutnosti.
+ Spolupráce- s p. D.- jeho podpora morální ve sporu, ve spolupráci s pacientskými.
organizacemi, institucemi státu, spolupráce s organisací ME/CFS, oslovíme
mikrobioložku MUDr. Evu Žampachovou, která vede v Českých Budějovicích výzkumný
tým CPN Monera a jejich sponzora p. Berana.
+ Nalezneme, oslovíme sponzory k financování naší činnosti, výzkumu v ČR.

7/ Usnesení členské schůze Chlamydie z.s. ze dne 25.6.2017, závěr
1) Schůze členů byla usnášení schopná po celou dobu průběhu schůze.
Aktivní členové schválili program schůze, podle něhož se jednalo a který
je součástí zápisu. Součástí zápisu je prezenční listina, usnesení.
Schůze proběhla dle stanov. Možné připomínky k návrhu usnesení předloženého
představenstvem budou doplněny o návrhy zúčastněných na schůzi.
2) Byla přijata a schválená zpráva o finančním hospodaření Chlamydie z.s za rok 2016. Byl
schválen finanční plán na rok 2017, včetně akcí. Výše poplatků za členství se nemění.
3) Představenstvo, ale i členové se budou snažit oslovovat aktivně možné sponzory.
Prosíme nejen členy ale i občany ČR o přispění na naši činnost.

4) Děkujeme za dobrovolnou práci v r. 2016 představenstvu, členům Chlamydie
z.s. a nemocným, kteří nás v ČR podporují. Děkujeme lidem a občanským
organizacím i ojedinělým sponzorům za naši podporu.
5) Schvalujeme výše uvedený plán činnosti na rok 2017.
.
6) Nadále je téma chlamydií zesměšňováno.
Nic se prakticky díky blokaci např. infek. společnosti nemění- situace je neuspokojivá po
stránce informovanosti lékařů, prevence, léčby (akutní a chronická, chronická infekce,
komplikace, uznání tématu závažným).
Stát porušuje zákon. Dále na SZú nejsou komplexně dohledatelná v přehledu všechna data
o počtu chlamydií. Myslíme, že z periferie nejsou zdaleka zasílána všechna data
o záchytu, léčbě, vyhledávaní nemocných.
Lékaři přistupují k pacientům dle svého svědomí a stále dle toho, zda jsou ve vleku
nadřízených- s popíráním problému, nihilismem, léčba pacientů se děje dle odvahy toho
kterého lékaře. Ohrazujeme se opakovaně proti primárnímu psychiatrizování těchto
pacientů.
7/ Členové Chlamydie z.s. nabízejí spolupráci s lékaři všech oborů, výzkumných
pracovišť na celém území ČR, vybízejí nemocné v ČR k spolupráci- pokud se najdou
instituce ochotné se tématem zabývat.
Chlamydiová infekce probíhá v akutní, ale i v chronické podobě. V důsledku vede ke
komplikacím multisystémovým s dopady do všech oborů medicíny.
Vyzýváme MZd, PSP, SZú , ČLSJEP a další zodpovědné k situaci- aby se konečně v ČR
již po 30letech začali seriosně zabývat problematikou chlamydiových infekcí
v akutní a zvláště v chronické formě.
Dle našich možností předáme informace veřejnosti o závažných následcích
chlamydiových infekcí na kvalitu života celé populace.
Stát by měl dodržovat preventivní a screeningové programy, zákony.
Ve spolupráci s vytipovanými lékařskými subjekty chceme za podpory státu celostátních
studie s tématikou chlamydiové infekce, požadujeme seriózní diagnostické a léčebné
studie se zpracováním reprezentativních vzorků anamnestických údajů postižených
pacientů, chceme podporovat efektivní léčbu pacientů.
Stát do 6/2017 nedokázal vytvořit ani minimální soubor pacientů se zdravotními
komplikacemi a začít s nimi spolupracovat…
.
8) Žádáme nemocné v ČR, aby se také obraceli osobně přímo se svými problémy
a s žádostí o nápravu a mj. cílenou léčbu na MZd, poslance, společnost infekčního
lékařství, ČLSJEP, SZú, Zú atd.- mj. pak i vaše aktivní četnost stížností pacientů
prokáže nutnost řešení problému. Přidáváme odkazy níže.
Pište prosím doporučené dopisy, na mejly např. úřad MZd Ing. Bazalovi nereaguje.
PSP ČR odkazy:
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182 poslanci a orgány
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192 poslanci PSP ČR
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=670
http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?v=1 poslanci dle výborů

http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?f1=8&f2=6&l=cz&id=1128 výbor pro zdravotnictví
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4501 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu
Senát Parlamentu ČR:
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=6.6.2016&O=10&par_1=V
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=6.6.2016&O=10&par_2=344
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=6.6.2016&O=10&par_2=347
Společnost infekčního lékařství
http://www.infekce.cz/
SZú Praha a lokální pobočky
http://www.szu.cz/,
http://www.szu.cz/programove-priority
http://www.szu.cz/tema/prevence/infekcni-nemoci
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_235_1.html
Doplnění usnesení , diskuse na schůzi náměty členů: 2
usnesení přijata beze změn: ANO , se změnami NE
Usnesení bylo přijato tímto počtem hlasů aktivních členů:
Pro : 3 ,
plné moci pro : 2
Proti : 0
Nezúčastnilo se hlasování aktivních členů : 0

listů

Výroční zpráva představenstva má: stran 6 , obsahuje mj. zprávu účetní, usnesení
presenční listinu ze dne 25.6.2017
stran příloh diskuse 2 listy

Zapisovatel: pan K.
Členové: Ing. Bazala Emil
Ověřovatel: Ing. Bazala Emil.
MUDr. Polcarová Drahomíra, předseda Chlamydie z.s.

Olomouc 25.6.2017
Poznámka: Chlamydie z.s. neuvádí jména svých členů na webových stránkách v plném
znění, pokud nedali výslovný souhlas. Originál zápisu, včetně dalších dokladů je uložen
v sídle.
MUDr. Polcarová D., předseda Chlamydie z.s.

Diskuse k usnesení na členské schůzi Chlamydie z.s. dne 25.6.2017
1/ Ing. Bazala- doporučuje poslat doporučenou písemnou žádost Zdravot. výboru poslanecké
sněmovny s žádostí o odborné šetření ( grant - vliv spící formy chlamydiové infekce na lidskou
populaci).. Přepošle pak MUDr. Polcarová za Chlamydie z.s.

Diskuse str. 1/

Diskuse str. 2/

2/serologické laboratoře by měly sumarizovat počet pacientů s pozitivními hladinami
antichlamydiových protilátek a tyto informace dále předávat MZd ČR, které musí s nimi pracovat
3/ zajistit sponzory pro financování činnosti Chlamydie z.s.
4/ oslovit další pac. organisace
5/ pan K., Ing. Bazala, MUDr. Polcarová - budou o tématu dále hovořit s lékaři

V Olomouci 25.6.2017
MUDr. D. Polcarová - předseda Chlamydie z.s.
Ing. E. Bazala – 1. místopředseda Chlamydie z.s.
Pan K.

