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     obracíme se na Vás a WHO s naléhavou výzvou ohledně řešení problematiky 
chlamydiových infekcí, které v České republice, ale i celosvětově představují  závažný  nejen 
zdravotnický ale i skrytý sociálně- ekonomický problém pro budoucnost.                

    Chlamydiová infekce se svými následky negativně ovlivňuje zdraví velké části lidské 
populace  a máme za to, že se tématu humánní medicína nevěnuje dostatečně ( prevence, 
diagnostika, léčba). 

    Chronická chlamydiová infekce probíhající mj. v „kryptické“ (spící) formě způsobuje 
velkému počtu lidí neskutečně kruté zdravotní problémy a je příčinou širokého spektra 
následných chronických  nemocí se všemi negativními důsledky na kvalitu jejich života  
(nejznámějším a nepopíratelným následkem chlamydiové infekce je např. mužská a ženská 
neplodnost, reaktivní artritida, autoimunitní onemocnění, komplikace ateromatosy, další 
chronická onemocnění a to i smrtelná ve svém důsledku). 

    Takto nemocní lidé  trpí úpornými subjektivní problémy, kde vyšetření oficiální medicíny 
nenalézá zprvu význačných patologických nálezů ( díky specificitě kryptického působení 
chlamydií)-  je pak jistě chybou oficiální medicíny a ne pacientů, že nedokázala dodnes 
reagovat a pojmenovat nahlas symptomy pacientů, nepracuje na diagnostice a léčbě základní 
či podpůrné. Pacienti takto končí opakovaně u svých praktických lékařů, kteří nevědí, jak  jim 
pomoci. Vracející se pacient pak je indikován dokonce i na doporučení odborníků 
neoprávněně k léčbě na psychiatrické ambulanci.                               

Tento mnohdy až cynický přístup nás lékařů k pacientům vede ze zoufalství i k sebevraždám, 
kdy tuto pacient vnímá jako jedinou možnou cestu řešení své bezvýchodné situace.                                                                                  
Dovolíme si Vás upozornit na to, že se jedná mj. také o mladé lidí v produktivním věku, kteří 
ztrácejí naději na řešení své situace po stránce zdravotní, rodinné a ekonomické. 

     Považujeme za důležité seznámení všech lékařů s touto závažnou formou chlamydiové 
infekce a důsledků pro pacienty, společnost, která je i dnes mnoha lékaři bagatelizována.                                                                                
Ačkoliv se v  ČR i ve světě v současné době provádějí laboratorně- diagnostická vyšetření 
pacientů na chlamydiové infekce, ve svém výsledku je pak ale bohužel u těchto pacientů až na 
výjimky konstatováno, že se jedná o prodělanou infekci- což je silně zavádějící a nesprávné 
hodnocení. Jsme hluboce přesvědčeni, že je v možnostech WHO za spolupráce lékařů na 
daném tématu pracovat ku prospěchu pacientů, postupovat praktickými kroky, které by byly 
smysluplné.            

     Je nutné iniciovat provedení komplexního, vědecky koordinovaného výzkumu této 
problematiky: objektivizovat vliv akutní a hlavně skrytě chronicky probíhající chlamydiové 
infekce na zdraví lidí a její příčinnou souvislost se vznikem širokého spektra nemocí v lidské 
populaci, řešit opravdu účinnou léčbu dospělých a zejména léčbu dětí v akutním, ale i v chro-
nickém průběhu a při následných komplikacích, vybudovat osvětové programy etc. Vše toto 
považují pacienti za nefungující a nedostatečné, ačkoliv jsou stále vydávána prohlášení.         



     Naše občanské sdružení „Chlamydie o.s.“  a  pacienti v ČR, ale i ze sousedních států takto 
žádají o pomoc WHO, nabízejí spolupráci. Přikládáme Vám pak v příloze i závěry naší 
odborné práce, ze které vyplývá jednoznačně závažnost a naléhavost řešení nejen akutní, ale 
zejména záludné skrytě probíhající- chronicky perzistující chlamydiové infekce. 
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Příloha: závěry odborné práce „Chlamydie jsou příčinou vzniku širokého spektra onemocnění 
v lidské populaci“ 
 
 
 
 


