
Schůze shromáždění členů ČSHLM, konaná dne 7. 6. 2017 

Místo konání: Vojenská zotavovna Měřín, Jablonné nad Vltavou 

Přítomno: 

Celkem 42 členů, shromáždění členů je usnášeníschopné 

Zápis a kontrola: 

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. 

MUDr. Michal Hájek, Ph.D. 

 

Program: 

Byl navržen následující program schůze shromáždění členů, schválený na zasedání výkonného 

výboru ČSHLM dne 6. 6. 2017: 

1) Aktuální stav ČSHLM- členská základna, finanční situace 

2) Legislativa- novela z. 95/2004 (z. 66/2017) a prováděcí vyhláška se seznamem nástavbových 

oborů, funkční kurzy, stanovisko ČSHLM  

3) Zasedání AK 2016, akreditace pracovišť 

4)Kurz hyperbarické a letecké medicíny 2017, finanční podpora ČSHLM 

5) členství pro studenty LF v OS ČSHLM 

6) upgrade doporučení sportovních potápěčů 

7) ostatní, diskuze 

Program byl jednohlasně schválen. (pro:42, proti:0, zdržel se: 0) 

 

1) Hospodaření a informace o OS ČSHLM  JEP    

Stav fondu OS ČSHLM  JEP k 1. 1. 2016 činil 19 101,- Kč. Výnosy hospodaření za rok 2016 

byly 47 300,- Kč, náklady 25 095,- Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním 22 205,- Kč. Stav 

fondu k 1. 1. 2017 byl 41 306,10,- Kč. Výnosy za 1. čtvrtletí 2017 činily 34 200,- Kč. OS 

ČSHLM eviduje k 31. 5. 2017 přesně 100 členů, v roce 2017 byli nově přijatí 4 členové. Dne 6. 



6. 2017 na zasedání výkonného výboru byly schváleny tři nové přihlášky zájemců o členství: p. 

Robert Čapla, Ing. Peter Hriž, dr. Erika Kožáková.  

Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace o hospodaření a členské 

základně společnosti. (pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0)  

2) Legislativa - novela z. 95/2004 a prováděcí vyhláška MZ se seznamem nástavbových 

oborů 

Dr. Hájek informoval o nových legislativních změnách v souvislosti s novelou zákona 95/2004 

(zákon 66/2017) a návrhem prováděcí vyhlášky MZ se seznamem tzv. „nástavbových“ oborů. 

Obor Hyperbarická a letecká medicína zůstal i nadále nástavbovým oborem. K tomuto bodu byly 

na předcházejícím zasedání výkonného výboru diskutovány možnosti absolvování vzdělávání 

v oboru Hyperbarické a letecké medicíny pro lékaře z dalších oborů, které nejsou uvedeny 

v příslušném vzdělávacím programu. Nakonec bylo doporučeno a schváleno ponechat stávající 

stav s tím, že je možné žádat o individuální výjimky.  

Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace týkající se současných 

legislativních změn a ponechání oboru hyperbarická a letecká medicína v seznamu nástavbových 

oborů. (pro: 40, proti: 0, zdržel se: 2) 

3) Zasedání akreditační komise 

Nově byla ustavena akreditační komise pro obor Hyperbarické a letecké medicíny, která se 

poprvé sešla 7. 10. 2016 na MZČR  v Praze ve složení (abecedně) MUDr. Petr Došel, MUDr. 

Michal Hájek, Ph.D., PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., MUDr. David Zub, Mgr. Kateřina Pávková, 

tajemnice AK. Omluveni byli: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., Mgr. Zbyněk Podhrázký, ředitel 

odboru VLP. Předsedou AK pro obor hyperbarická a letecká medicína byl zvolen MUDr. Michal 

Hájek, Ph.D. (hlasování: 3x pro, 1x zdržel), místopředsedou AK pro obor hyperbarická a letecká 

medicína byl zvolen PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (hlasování: 3x pro, 1x zdržel). Akreditační 

komise měla ke svému prvnímu projednávání žádost z FN Plzeň a MN Ostrava. Byla schválena 

akreditace FN Plzeň (akreditované zařízení typu 7.1.1 - základní vzdělávání v hyperbarické a 

letecké medicíně) a MN Ostrava (akreditované zařízení typu 7.1.1 a 7.1.2 - základní vzdělávání 

v hyperbarické a letecké medicíně a speciální vzdělávání v hyperbarické oxygenoterapii). Žádost 



IPVZ o akreditaci na organizaci vzdělávacích kurzů v hyperbarické a letecké medicíně byla 

akreditační komisí schválena.  

Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace o ustanovení akreditační komise 

oboru a prodloužení akreditace pro FN Plzeň, MN Ostrava a IPVZ. (pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0)  

4) Organizace vzdělávacího kurzu hyperbarické a letecké medicíny  

Dr. Hájek přednesl návrh na zorganizování týdenního (předatestačního) kurzu Hyperbarické a 

letecké medicíny, splňujícího kritéria vzdělávacího programu oboru v ÚLZ Praha. Přesný termín 

bude oznámen ve spolupráci se zástupci ÚLZ Praha. 

Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace o organizaci vzdělávacího 

kurzu hyperbarické a letecké medicíny. (pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0)  

5) členství pro studenty LF v OS ČSHLM 

Byl přednesen návrh možnosti členství v OS ČSHLM pro studenty lékařských fakult. 

Navrhovaný poplatek za členství pro studenty je 100,- Kč za rok. Návrh však bude vyžadovat 

změnu stanov. 

Návrh na změnu stanov a možnost členství pro studenty byly přijaty. (pro: 42, proti: 0, zdržel se: 

0)  

6) upgrade doporučení sportovních potápěčů 

Prof. Pudil nastínil problematiku vyšetřování sportovních potápěčů a spolupráce v této oblasti se 

Společností tělovýchovného lékařství, Společností všeobecného lékařství, Svazem potápěčů ČR a 

dalšími organizacemi. Je zvažována aktualizace doporučení vyšetřování sportovních potápěčů, 

které bylo vytvořeno a publikováno před několika lety. Prof. Pudil dále informoval, že byl 

opakovaně kontaktován praktickými lékaři s žádostí o přednášky stran potápěčské medicíny. Na 

konec roku 2017 plánuje prof. Pudil vzdělávací kurz pro praktické lékaře ve východních 

Čechách. Požádal OS ČHSLM o převzetí záštity nad kurzem. Prof. Pudil a Dr. Macura byli 

pověřeni vypracováním návrhu tohoto kurzu a návrhu e-formuláře, který by se týkal 

problematiky potápěčské medicíny.  



Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace o aktivitách týkajících se 

problematiky vyšetřování sportovních potápěčů. (pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0) 

7) ostatní, diskuze 

Dr. Klugar informoval členy OS ČSHLM o aktivitách stran vzniku projektu, který má za cíl 

stanovit „Národní centrum pro Klinické doporučené postupy (KDP)“. V rámci tohoto projektu 

by mělo v ČR vzniknout až 40 na EBM založených kvalitních KDP.  

Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace o aktivitách týkajících se 

problematiky klinických doporučených postupů. (pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 


