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Zápis ze zasedání výboru ČSHLM ze dne 6. 6. 2017 v 10.30. 

Místo konání: Vojenská zotavovna Měřín, Jablonné nad Vltavou 

Přítomni:  

(abecedně) 

MUDr. Michal Hájek, Ph.D. 

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. 

MUDr. Peter Kriška 

MUDr. Pavel Macura 

MUDr. Štěpán Novotný 

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 

MUDr. David Zub 

Omluveni:  

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 

Mgr. Jana Maršálková 

MUDr. Miloš Sázel, CSc. 

MUDr. David Skoumal 

Hosté: 

Pavel Jungmann, revizní komise 

MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA., ředitel ÚLZ Praha 

MUDr. Petr Došel, náměstek ÚLZ Praha 

Zápis a kontrola: 

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. 

MUDr. Michal Hájek, Ph.D. 

 

Program zasedání výboru: 

1) Kontrola úkolů 

2) 22. kongres ČSHLM 2017 

3) Hospodaření a informace o OS 

4) Legislativa - novela z. 95/2004 a prováděcí vyhláška se seznamem nástavbových oborů 

5) Zasedání akreditační komise 

6) Organizace vzdělávacího kurzu hyperbarické a letecké medicíny 

7) Schválení programu schůze shromáždění členů ČSHLM dne 7. 6. 2017 

8) Různé 
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Program zasedání výboru byl jednohlasně schválen 

 

1) Kontrola úkolů 

Zaslat stanovisko OS ČSHLM ČLS JEP k aktuální situaci ve specializačním 

vzdělávání – dr. Hájek v součinnosti s výborem OS ČSHLM stanovisko vytvořil a na 

MZČR odeslal - splněno 

Organizace konference 2017 – splněno 

Připravit aktuální vývoj doporučení k hyperbarické oxygenoterapii dle 10. Evropské 

konsenzuální konference (Europoean Commitee for Hyperbaric Medicine) – splněno 

(dr. Hájek odprezentoval - viz sborník konference).  

 

2) 22. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2017 

Náklady na grafickou úpravu, výrobu a tisk sborníku byly 18 000,- Kč – návrh 

předsedy na jeho proplacení z prostředků OS byl jednohlasně schválen. 

Návrh prof. Pudila – odměny pro vědecký výbor konference za přípravu odborného 

programu a sborníku ve výši 3000,- Kč: dr. Klugar, dr. Hájek, dr. Došel – návrh byl 

všemi členy schválen (dr. Klugar, dr. Hájek se zdrželi hlasování). 

Náklady na zajištění kongresu zajistili kolegové z ÚLZ a sponzoři, za což jim patří 

velké poděkování. 

Informace o kongresu 5. ODHM 2016, který se konal v roce 2016, byly publikovány 

v časopisu Zdravotnictví a medicína a v Kazuistikách z alergologie, pneumologie a 

ORL. 

Návrh členů výboru je, aby další informace o kongresu byly publikovány také 

v periodiku Pracovní lékařství – návrh byl jednohlasně schválen. 

 

3) 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. Výboru byly předloženy další tři přihlášky 
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zájemců o členství: p. Robert Čapla, Ing. Peter Hriž, dr. Erika Kožáková, výbor 

jednohlasně schválil jejich přijetí.  

Dr. Klugar přednesl návrh stran možnosti členství v OS ČSHLM pro studenty 

lékařských fakult, návrh byl diskutován a schválen všemi členy s upozorněním na 

změnu stanov. Návrh bude předložen k projednání na schůzi shromáždění členů 

ČSHLM, navrhovaný poplatek za členství pro studenty je 100,- Kč za rok 

 

4) 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 diskutovány možnosti absolvování 

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

nejsou uvedeny v příslušném vzdělávacím programu. Bylo schváleno ponechat 

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

 

5) 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). V návaznosti 

na tento bod byl dr. Macura vyzván výborem ke zvážení obnovení akreditace svého 
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pracoviště (akreditované zařízení typu 7.1.3 - specializované vzdělávání v potápěčské 

medicíně). Žádost IPVZ o akreditaci na organizaci vzdělávacích kurzů v hyperbarické 

a letecké medicíně byla akreditační komisí schválena. Pracoviště ÚLZ má platnou 

akreditaci ještě jeden rok.  

 

6) 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, 

který by se mohl konat na podzim v ÚLZ Praha. Navrhl podporu a případné 

dofinancování vzdělávacího kurzu ze strany OS ČSHLM ve výši 30 000,- Kč. Tento 

návrh byl členy výboru jednohlasně podpořen, hlasování o finanční podpoře proběhne 

formou per rolam po upřesnění částky nutné na dofinancování. Přesný termín bude 

dohodnut ve spolupráci se zástupci ÚLZ Praha. 

 

7) Schválení programu schůze shromáždění členů ČSHLM dne 7. 6. 2017 

Byl navržen následující program schůze shromáždění členů ČSHLM dne 7. 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. 

 

8) Různé: 

Prof. Pudil, Dr. Macura navázali na doporučený postup vyšetřování sportovních 

potápěčů s myšlenkou přípravy podkladů pro svaz potápěčů a další specializace. 

Diskutován byl půldenní kurz pro praktické lékaře, kde by mohla vzniknout složka 

lékařů se základní znalostí potápěčské problematiky, ke zvážení jsou další úrovně 

lékařů případně pověření lékaři „specialisté“. 
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Prof. Pudil 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. Návrh byl jednohlasně schválen. Prof. Pudil a Dr. Macura byli pověřeni 

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

problematiky potápěčské medicíny.  

Dr. Novotný v dalším bodu poukázal na problematiku tzv. „extramurální“ péče. 

(problematika poukazu a žádanky k léčbě HBO). Diskutováno bylo vyjmutí balíku 

peněz pro hrazení ve zvláštním režimu. Konsenzuální návrhem OS ČSHLM je 

kontaktovat v takovém případě revizního lékaře a vyžádat si ad hoc souhlas dané 

pojišťovny.  

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. 

V této souvislosti vyzval dr. Klugar členy OS ČSHLM zaslání návrhů na tvorbu 

KDP do listopadu 2017. Diskutovány byly nezávazně 3 diagnózy: revmatická 

artritida, osteoporóza a prevence osteoradionekrózy. 

 

 


