Zápis ze schůze výboru ČSHLM ČLS JEP
Místo konání: Ostrava, Hotel Best Western Vista
Datum: 14. června 2018, 11.00 hod.
Přítomni (abecedně): MUDr. Michal Hájek, Ph.D., PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., MUDr.
Peter Kriška, Mgr. Jana Maršálková, MUDr. Štěpán Novotný, prof. MUDr. Radek Pudil,
Ph.D., MUDr. David Zub
Omluveni:
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, MUDr. Pavel Macura, MUDr. Miloš Sázel, CSc.,
MUDr. David Skoumal
Program jednání
1) Schválení programu
2) Kontrola zápisu poslední schůze
3) Zpráva o hospodaření, členské základně
4) 6. ODHM 2018 - upřesňující informace k programu a konferenci
5) Volby 2018 do orgánů ČSHLM ČLS JEP-výkonný výbor, revizní komise
- korespondenční forma
- jednokolová volba
- volební komise-návrh a volba členů
- kandidátní listina, volební lístky
6) Udělení čestného členství- prof. Novomeský
7) Indikace, logo, změny stanov, návrhy textů
8) Návrh programu jednání shromáždění členů dne 15. 6. 2018
Vlastní jednání:
Ad 1) Schválení programu
Program jednání byl schválen jednohlasně.
Ad 2) Kontrola zápisu poslední schůze
Zápis s minulého zasedání byl jednohlasně schválen.

-

byly probrány informace o průběhu jednání ve specializačním vzdělávání (Dr. Hájek),
byla projednána aktuální komunikace s odpovědnými místy MZ ČR, kam bylo zasláno
oficiální stanovisko OS ČSHLM ČLS JEP k aktuální situaci,

-

dle aktuálního materiálu MZČR, týkající se problematiky nástavbových oborů, byl
navržen nový seznam tzv. nástavbových oborů, ve kterém obor Hyperbarická a letecká
medicína (HLM) nefiguruje,

-

příprava aktualizace doporučení posuzování zdravotního stavu potápěčů (Dr. Pudil),

-

Dr. Klugar informoval o národním projektu „Klinické doporučené postupy“, který je
řešen AZV ČR a partnery jsou MZČR a ÚZIS ČR,

-

příprava voleb byla samostatným bodem jednání výboru (viz níže).

Ad 3) Zpráva o hospodaření, členské základně
Zpráva o hospodaření a vývoji členské základy byla přednesena Mgr. Janou Maršálkovou.
Ke dni konání výborové schůze měla společnost 102 členů, počet členů je ustálený. Cílem
společnosti je zapojení více osob do aktivního dění společnosti. S ohledem na budoucnost je
pozornost věnována nejenom lékařům, sestrám a nezdravotnickým profesím, ale také
studentům lékařských fakult.
Příjmy a výdaje za rok 2017:
-

příjmy za rok 2017: 40 939, 00,- Kč (členské příspěvky)

-

výdaje za rok 2017: 53 214,00,- Kč (grafické práce, tisk a výroba sborníku,

občerstvení, odměny, poštovné, bankovní poplatky)
-

stav fondu k 31. 12. 2017: 29 031,10,- Kč,

Příjmy a výdaje za 1. kvartál 2018 (předběžné):
-

příjmy k 31. 3. 2018: 31 401,- Kč – (členské příspěvky)

-

výdaje k 31. 3. 2018: 6000,- Kč (odměny)

-

celková bilance k 31. 3. 2018: 25 401,- Kč

-

stav fondu k 31. 3. 2018: 54 432,10,- Kč

Předpokládané náklady na konferenci ODHM 2018 z rozpočtu společnosti budou ve výši
13 000,- Kč (schváleno 25 000,-Kč). Poskytnuté údaje byly vzaty na vědomí a odsouhlaseny.

Ad 4) 6. ODHM 2018 - upřesňující informace k programu a konferenci
Byly projednány aktuální otázky spojené s úspěšnou realizací konference: otevřena byla
otázka sborníku prací, podány informace o kvalitě příspěvků a recenzním řízení (zvyšování
kvality příspěvků do sborníku – některé příspěvky mají vysokou kvalitu, tyto nabídnout ke
kopublikaci v časopise Pracovní lékařství).
Ad 5) Volby 2018 do orgánů ČSHLM ČLS JEP
Na jednání výboru byly projednány otázky spojené s realizací voleb do výboru společnosti.
Bylo projednáno a schváleno, že:
- volby proběhnou v měsících listopad a prosinec 2018 korespondenčním způsobem ve
spolupráci se sekretariátem ČLS JEP,
- budou jednokolové, rozhodovat bude počet hlasů,
Bylo navrženo složení volební komise tak, aby jejími členy dle platných stanov nebyli
členové současných orgánů (výkonného výboru, revizní komise):
MUDr. Zdenka Krišková (Almedea Ústí nad Labem,
Jarmila Tichavská (Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava),
Ing. Věra Burcalová (Hyperbarická komora Kübeck s. r. o., Kladno).
Ad 6) Udělení čestného členství- prof. Novomeský
Na návrh předsedy společnosti (Dr. Hájek) byl projednán návrh na udělení čestného členství
prof. MUDr. Františkovi Novomeskému, Ph.D. za dlouholetý přínos rozvoji oboru. Návrh byl
jednohlasně přijat.
Ad 7) Indikace, logo, změny stanov, návrhy textů
Byla otevřena otázka nutnosti dodržování schválených indikací, léčebných postupů odborné
společnosti a užívání loga společnosti (Dr. Hájek).
Proběhla diskuze s jednoznačným výsledkem:
-

trvalou prioritou společnosti je postup lege artis, dodržování platných indikací a
podpora výzkumu i v dalších oblastech,

-

logo společnosti je možné užívat pouze po souhlasu výboru společnosti.

Současně byla otevřena otázka členství v odborné společnosti v případě zjištění nedodržování
schválených indikací a postupů, které neodpovídají současným vědeckým poznatkům.

Na základě této diskuze bude předložen návrh úprav stanov ČSHLM na členské schůzi
konané 15. června 2018.
Ad 7) Návrh programu jednání shromáždění členů dne 15. 6. 2018 v 10.45 hod.
Posledním bodem programu byla příprava programu jednání shromáždění členů ČSHLM.
Byl navržen následující program:
-

Úvod, stanovení usnášeníschopnosti,

-

Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise,

-

Schválení programu jednání,

-

Zpráva o činnosti, hospodaření, členské základně,

-

Volby 2018 do orgánů ČSHLM ČLS JEP (výkonný výbor, revizní komise), schválení
složení volební komise,

-

Indikace, logo, změny stanov,

-

Různé, diskuze

Zapsal: R. Pudil a M. Hájek

