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ZÁPIS 

ze zasedání výboru ČSHLM ČLS JEP 

 
Datum konání: 2. 6. 2022 
Čas konání: 13:00–16:00  
Místo: Měřín 
Jednání řídil/a: PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. 
Jednání zapsal/a: Ing. Iveta Palacká 
Přítomni, jmenovitě bez titulů: Miloslav Klugar, Michal Hájek, Radek Pudil, Petr Došel, Peter Kriška, 
Štěpán Novotný, David Zub 
Omluveni: Boris Oniščenko, Evžen Hrnčíř, Jana Maršálková, Pavel Macura 

    

Program zasedání výboru 

        

1. Úvod 
2. Problematika ukotvení vzdělávání 
3. Kurz HBO 17-21. 10. 2022 
4. Informace předsedy ze shromáždění členů ČLS JEP ze 17.5.2022 
5. Volby do výboru ČSHLM ČLS JEP 
6. Shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP 
7. Hospodaření 
8. Odborná konference ČHSLM ČLS JEP při mezinárodní konferenci EUBS 
9. Konference EUBS 
10. Prezentace HBO na mezinárodní konferenci EPUAP 
11. Pozvání ČSARIM a prof. Černého na spoluorganizaci semináře s názvem „Oxygenoterapie v 

perioperační a intenzivní péči - update 2022“ 
12. Přihláška nového člena prim. MUDr. Markéta Kebrlová / zrušení členství Ing. Jiří Dejmek, 

Ph.D. 
13. Různé 

 

 

Místopředseda: 

MUDr. Michal Hájek, Ph.D. 

Centrum hyperbarické medicíny, 

Městská nemocnice Ostrava, 

Katedra biomedicínských oborů LF 

OU, Nemocniční 20, 728 80  Ostrava 

 tel: 596 192 483 

e-mail: michalhajek@email.cz 

 

              

Místopředseda: 

MUDr. Boris Oniščenko 

Oddělení bezpečnosti letů, 

Ústav leteckého zdravotnictví Praha, 

Gen. Píky 1, 

160 60  Praha 6 

tel: 973 208 126 

e-mail: oniscenko@ulz.cz 

 

Místopředseda: 

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., 

1. Interní kardiologická klinika  

LF UK a FN Hradec Králové,  

Sokolská 581, 500 05  Hradec 

Králové, tel.: 495 834 786 

e-mail: radek.pudil@fnhk.cz 

 

 

Předseda: 

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., 
České národní centrum Evidence-

Based Healthcare a Knowledge 

Translation (Cochrane, JBI, GRADE) 

LF MU, IBA, Kamenice 753/5 

625 00 Brno 

tel: 549 496 691 

e-mail: klugar@med.muni.cz 
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Zápis 

 

1. Úvod  

Přivítání a kontrola splnění úkolů z minulého zasedání výboru.  

Platby DRG – Dr. Klugar zjistil, že dialýza výjimku z DRG nemá.  

Úkol – Dr. Novotný pošle vyhlášku ve, které se popisuje extramurální péče u dialýz dr. 

Klugarovi do dvou měsíců. 

Ostatní úkoly byly splněny/přesunuty. 

2. Problematika ukotvení vzdělávání  

Stav se doposud nezměnil a je potřeba jednat, Ministerstvo zdravotnictví nereaguje. Proto 

pan dr. Oniščenko naváže komunikaci s novou paní ředitelkou IPVZ. Nositelem akreditace by 

mohla být i některá z českých univerzit (nejlépe univerzita v Ostravě či v Brně). 

Úkol – Dr. Oniščenko se spojí s ředitelkou IPVZ a pokusí se domluvit na vzdělávacích kurzech. 

V opačném případě akreditace na univerzitě v Ostravě (případně Brno). 

Všichni přítomní členové výboru souhlasili s tímto návrhem. 

3. Kurz HBO 17. - 21. 10. 2022  

Termín potvrzen, přednášející jsou obeznámení a také s tímto termínem souhlasí. Dr. 

Oniščenko vyvěsí tuto informaci na webu ČSHLM. Dr. Hájek připraví program v termínu do 

jednoho měsíce. Kapacita kurzu je max. do 20 osob. Cenu kurzu je potřeba navýšit na 5000,- 

Kč. Platby přednášejícím budou hrazeny z části z rozpočtu ČSHLM a z části z poplatků za kurz.  

Všichni přítomní členové výboru souhlasili s tímto návrhem. 

4. Informace předsedy ze shromáždění členů ČLS JEP ze 17.5.2022 
Tohoto mimořádného setkání se zúčastnil dr. Klugar společně s 80 dalšími předsedy 

odborných společností ČLS JEP.  

Hlavním tématem programu byla změna volebního systému. Předsednictvo navrhlo hybridní 

volbu, která byla také odsouhlasena (korespondenční varianta je stále možná). 

Nominace – každý člen se může nominovat sám, nebo může být i nominován někým jiným. 

Takto nominovaný člen musí být o nominaci informován a vyjádřit svůj (ne)/souhlas. 

Nominace bude probíhat korespondenčně. Hlasování/volby budou již ale probíhat 

elektronicky (emailem obdrží každý člen link, který jej odkáže na hlasovací platformu). 

Snížení kvóra – stačí 10 % (dříve bylo 20 %).  

Přihlášky budou do budoucna pouze v elektronické podobě. 

Všichni přítomní členové výboru vzali na vědomí. 

5. Volby do výboru ČSHLM ČLS JEP 

Volby budou vyhlášeny v listopadu 2022. Dr. Klugar navrhl hybridní formu. Všichni členové 

budou obesláni dopisem (nominační lístky) s upozorněním, že volba bude probíhat 

elektronicky a zároveň je nutné si na svém účtu aktualizovat kontaktní údaje a emailovou 

adresu (aktivace účtu). V průvodním volebním dopise bude vložen jednoduchý grafický návod 

na volební elektronický systém. Ten, kdo neodvolí, obdrží upomínku, aby tak učinil.  

Všichni přítomní členové výboru souhlasili s tímto návrhem. 

Shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP 

Shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP bude uskutečněno při české sekci EUPS (2. září, čas bude 

upřesněn) – je zde limitovaná kapacita, ale neměl by být problém s nedostatkem míst. 

Setkání členů je organizováno po delší době (kvůli COVIDU), proto členové výboru vyzývají 

všechny ostatní členy ČSHLM k účasti. Setkání výboru OS ČSHLM se uskuteční při české sekci 

EUBS. 

Všichni přítomní členové výboru souhlasili s tímto návrhem. 



 

6. Hospodaření 

Stav fondu k 1.1 2022 činil 52 255,89 Kč. Výnosy (členské příspěvky) k 23.5. 2022 činily 

11 949 Kč. Následně byly členskou evidencí ČLS zaslány upomínky k úhradě členského 

příspěvku. Kalkuluje se, že by se výnosy měly ještě navýšit cca o 40 000. Tzn. že ke konci roku 

bude stav fondu cca 90 000 Kč. 

Všichni přítomní členové výboru vzali na vědomí. 

7. Odborná konference ČHSLM ČLS JEP při mezinárodní konferenci EUBS 
Příprava programu v gesci pana dr. Klugar a prof. Pudila, mají několik přednášek. Další témata 

byla zaslána z trenčínské univerzity. Dr. Rozložník bude taktéž prezentovat. Celkem tedy cca 6 

přednášek. Program bude finalizován do dvou měsíců (do konce července). Kapacita pro 

české členy je 50 osob. Přednost mají členové ČSHLM ČLS JEP (členská cena je 3 000 Kč, 

ostatní 8 000 Kč). Přednášející se nemusí registrovat. Abstrakta v českém jazyce budou 

publikována v odborném časopise. Tisk abstrakt – z mezinárodní konference, bylo by dobré 

členy ČSHLM ČLS JEP finančně podpořit, a to částkou 1 200 Kč. Celková max. částka této 

podpory pro členy ČSHLM ČLS JEP by byla ve výši 60 000 kč.  

Všichni přítomní členové výboru souhlasili s tímto návrhem. 

Konference EUBS 

Platba pouze bankovním převodem. Možnost platby kartou byla však shledána příhodnější. 

(účet PayPal toto umožnuje). Proto byl posunut deadline pro earlybird registrace. 

8. Prezentace HBO na mezinárodní konferenci EPUAP - v Praze několik dní po EUBS. Dr. Klugar 

domluvil s vědeckou radou EUBS prezentaci HBO na mezinárodní konferenci EPUAP vyzvaní 

řečníci jsou. Dr. Klugar, Dr. Hájek a Dr. Klugarová 

9. Pozvání ČSARIM a prof. Černého na spoluorganizaci semináře s názvem „Oxygenoterapie v 
perioperační a intenzivní péči - update 2022“ 
Organizace - jako více odborných společností dohromady (CPFS, CSIM, vedoucí katedry AIM 

IPVZ ,vedoucí VP IM IPVZ, a další). Termín 27. 10. 15:00 – 17:30. Praha – místo bude 

upřesněno. Vědecký výbor, edukační cíle a program viz příloha od dr. Černého. 

Návrh témat: Dr. Hájek, dr. Klugar, prof. Pudil., dr. Novotný – rozmyslí si, zda by prezentoval 

nějaké téma. 

10. Přihláška prim. MUDr. Markéta Kebrlová  

Všichni členové výboru jednohlasně schválili (přihláška zaslána na členskou evidenci ČLS).  

Zrušení členství dr. Jiřího Dejmeka. 

11. Potápěčská sekce  

Připravujeme upgrade doporučení  

Pořádají lékařský seminář 22. 10. v Holetíně. Srdečné pozvání všem.  

Pokračují ve výuce pregraduální .. 

 

 

ÚKOLY 

a) Dr. Novotný pošle vyhlášku k dialýzám dr. Klugarovi do dvou měsíců. 

b) Dr. Oniščenko se spojí s ředitelkou IPVZ a pokusí se domluvit na vzdělávacích kurzech (co 

nejdříve) 

c) Dr. Oniščenko vyvěsí informaci o kurzu HBO na webu ČSHLM. 

d) Dr. Hájek připraví program kurzu HBO (co nejdříve) 

e) Odborná konference ČSHLM ČLS JEP při EUBS – dr. Klugar a prof. Pudil – finalizace 

programu a informovanost o finanční podpoře členům ČSHLM ČLS JEP. 



f) Upřesnění času shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP v rámci EUBS a výboru ČSHLM ČLS JEP 

– dr. Klugar, dr. Hájek a prof. Pudil 

 


