Chlamydie o.s. - akce 2010
22.1. 2010 - ČT 1, Sama doma , odpolední program 12,30
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 vydalo publikaci Rádce pacienta ve spolupráci s Koalicí. Při této
příležitosti se představitelé pacientských organizací setkali s 1.náměstkem
MZd Bc. M.Šnajdrem, p. ministryní D. Juráskovou a prezentovali svou
problematiku : http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvivydava-publikaci-radce-pacienta-ktera-prispeje-k-lepsi-orientaci-pacientu-prikontaktu-se-zdravotnimi-sluzbami_3478_1.html - ve 2,27 minutě mé
představení sdružení bylo zřejmě záměrně vymazáno, ponecháno slovo jen naší
člence R.H. přede mnou ( zdůraznila jsem, že chlamydiová infekce je velký
problém nejen celosvětový, ale i české republiky- a to celospolečenský).
Paní. R. H. předala mj. i svou dokumentaci p. náměstkovi, hovořila s ČT1
k tématu zdravotnictví. Pan náměstek Bc. M. Šnajdr nabídl možnou pomoc.
Náš dokument předaný MZd k seznámení se s námi k této akci:
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 infekci Chlamydií plícní se setká 60-80% populace.
Další Chlamydie trachomatis- přenášená mj. i pohlavní cestou, je nejčastěji
sledovanou přenášenou infekcí celosvětově (v ČR statistiky nevedeme).
O Chlamydii psittaci (ptačí přenos)- máme záznamy o 0-10 pacientech za rok.

Chlamydie jsou příčinou např. zánětů dýchacích, očních, močopohlavních cest,
neplodností mužů i žen, poruch imunity a následných komplikací, artritidy,
účastní se ateromatosy a tedy komplikací jako infarkty, mozkové příhody,
chronické únavové syndromy aj.
1) Chceme opakovaně informovat MZd o situaci- aby se začalo seriosně
zabývat problematikou chlamydiových infekcí v akutní a zvláště
v chronické formě .
2) Informovat laickou i odbornou veřejnost o závažných následcích
chlamydiových infekcí na kvalitu života celé populace ( preventivní
a screeningové programy).
3) 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
tel: 732 383 643, www.chlamydieos.cz
24.4.2010 - Olomouc , výroční schůze členů Chlamydie o. s. :
Zápis z členské schůze Shromáždění členů Chlamydie o.s. 24.4.2010 – Olomouc:
Dnešní průběh schůze se řídil stanovami a následujícím programem:
1/ Registrace, výběr členských příspěvků
2/ Přivítání členů, hostů
3/ Schválení programu schůze
4/ Souhrn aktivit o.s. za poslední rok
5/ Zpráva revizní komise
6/ Plán činnosti na další rok
7/ Usnesení členů
ad1) Nejprve proběhla registrace účastníků a byli přivítáni hosté. Celkem bylo na schůzi
přítomno 21 osob: 17 aktivních členů, 2 přidružení členové a 2 hosté. Byli zvoleni
zapisovatelé: Ing. Z. K. a Mgr. O. Š., Ph.D.
ad2)

Bylo přítomno vedení sdružení:

MUDr. Drahomíra Polcarová – předsedkyně, Ing. Emil Bazala – 1. místopředseda a Ing. R.H.
- druhý místopředseda. Revizní komise: Ing. R.F. byla omluvena, revizní zprávu zaslala po
předsedkyni sdružení.
ad 3) Členská schůze byla usnášení schopná, program byl schválen bez připomínek.

ad 4) Předsedkyně sdružení MUDr. Polcarová seznámila účastníky s aktivitami sdružení v
roce 2009, které směřovaly k celkové osvětě ve společnosti formou přednášek, vystoupeními
v rozhlase i televizi za účelem zlepšení informovanosti o problematice chlamydiového
onemocnění u lékařské
i nelékařské veřejnosti. Byly vyjmenovány konkrétní akce, které
lze nalézt i na našich stránkách www.chlamydieos.cz.
Byla předána účetní zpráva, kde členská schůze neshledala závad.
Celkové příjmy sdružení v roce 2009 činily 55.614,57 Kč, výdaje 23.273,00 Kč a v pokladně
zůstává 9.053,00 Kč. Sponzorský dar určený na pořádání lékařské konference ve výš i
139.461,00 Kč se převádí do roku 2010.
ad 5) Byla přečtena revizní zpráva, která odsouhlasila revizi občanského sdružení
(revizorka Ing. R.F.).
ad 6) Byl ustaven plán činnosti na rok 2010 s cílem informovat lékaře, státní instituce –
PSP ČR, vládu, další instituce ve zdravotnictví, hygieně a ochraně zdraví, lékařské odborné
společnosti o závažnosti infekce, následcích nemoci pro jedince a celou společnost a
požadovat řešení situace. Dále je cílem provádět osvětové programy ve společnosti (školy,
TV, tisk) a preventivní programy ve zdravotnictví (informace pro všechny lékaře, vedení
statistik, propagační a informační materiály, vytvoření center léčby chlamydiových infekcí ).
Na závěr byl stanoven plán rozpočtu na rok 2010, který byl shromážděním bez připomínek
schválen.
Ad7)

Usnesení členů:

členové sdružení:
- vzali na vědomí přednesená témata
- schválili zprávu sdružení ohledně činnosti za rok 2009 a odsouhlasili návrh činností na rok
2010
- schválili zprávu sdružení ohledně ekonomiky za rok 2009, včetně zprávy revizní, a
odsouhlasili návrh ekonomické rozvahy na další rok
- pověřili nadále zastupováním stávající představenstvo
Zpracovala zapisovatelka: Ing. Z. K.

24.4.2010

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

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=all-phpRS-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. 2010II. KONFERENCE CHLAMYDIOVÁ INFEKCE - zákeřný nepřítel;
Olomouc: Zpráva z akce, http://www.solen.cz/artkey/act-0000830001.php Děkujeme za článek v Reader´s Digest pro veřejnost a
novináři p. Tučkovi, který se akce zúčastnil. Na Konferenci přednesl
mj. lékařům svou kazuistiku pacient p. Daněk, o situaci v ČR za
pacienty informoval přednáškou pan. Ing Bazala E.,
MUDr.Polcarová. Děkujeme všem zúčastněným lékařům za zájem,
přednášejícím kolegům za jejich přednes, poděkování patří také
našim sponso-rům a firmě Solen opětovně pak za perfektní
organisaci.
Během roku 2010/ 2011 běží práce na celorepublikovém dotazníku,
odkaz na : www.chlamydieos.cz , http://www.chlamydieos.eu/ .
Výsledky budou vyhodnoceny během roku 2011 a vyvěšeny, použity
k další práci. Děkujeme za spolupráci studentům VŠB a panu doc.
Ing. Lačezaru Ličevovi, CSc. za podporu.
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

Ve spolupráci se SPRSV- Společností pro plánování rodiny a sexuální
výchovu http://www.planovanirodiny.cz/ a Labestrou odvedena práce 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 dalším zveřejnění článku o chlamydiích v Medical Hypotheses:
http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877%2805%29001544/abstract

Snažíme se spolupracovat s dalšími organisacemi, informovat např:
http://odkazy.vitalion.cz/nemoci/ aj.

