
Zápis ze zasedání výboru ČSHLM ze dne 5. 4. 2018 

Místo konání: Rehabilitační ústav v Hostinném 

Přítomni: 

Předseda: MUDr. Michal Hájek, Ph.D. 

Místopředseda, vědecký sekretář: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 

Místopředseda: PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., 

Členové výboru, abecedně: 

MUDr. Peter Kriška 

MUDr. Pavel Macura 

MUDr. Štěpán Novotný 

MUDr. Miloš Sázel, CSc.,  

MUDr. David Zub, 

 

Omluveni:  

MUDr. David Skoumal 

Mgr. Jana Maršálková 

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, 

dále bez titulů 

 

Program zasedání výboru: 

1) Kontrola zápisu poslední schůze 

2) Zpráva o hospodaření, členská základna 

3) 6. ODHM 2018 - workshop, financování 

4) Volby 2018 

5) Vyhláška o nástavbových oborech - aktuální situace 

6) Vzdělávací kurz 2017, 2018 

7) Problematika indikací, různé 

 

1) Kontrola zápisu poslední schůze 

- Zápis s minulého zasedání byl jednohlasně schválen.  

- Zasláno stanovisko OS ČSHLM ČLS JEP k aktuální situaci ve specializačním 

vzdělávání – Hájek v součinnosti s výborem OS ČSHLM- splněno, 

- Pudil informoval o stavu doporučeného postupu pro posuzování zdravotního stavu 

sportovních potápěčů a o záměru aktualizace, 

- Klugar informoval o národním projektu „Klinické doporučené postupy“, který je 

řešen AZV ČR a partnery jsou MZČR a ÚZIS ČR. V tomto projektu bude řešeno 

krom 6 zadaných pilotních KDP 34 dalších KDP v poskytované zdravotní péči 

s nejvyšší heterogenitou. Prioritní oblasti bude schvalovat Garanční komise, avšak 

odborné společnosti mohou podávat návrhy na zpracování témat, 

- Příprava konference 2018 – probíhá 

 

2) Zpráva o hospodaření, členská základna 

- 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 za organizaci kongresu ČSHLM 2017 a přednášejícím na 

kurzu hyperbarické a letecké medicíny 2017, poštovné, bankovní poplatky) 

- Stav FONDu JEP k 31. 12 2017 - 29 031,10,- Kč, 

- Počet členů  ČSHLM  k 31. 12. 2017 - 102 

 

3) Konference 6. ODHM 2018 – program, financování 

 

- Konference se bude konat 14. - 15. 6. 2018, Ostrava, Best Western Hotel 

Vista**** Ostrava, 

- Ve čt 14.6. - 10.30-11,00 schůze výboru (čas bude upřesněn kvůli dojezdové 

vzdálenosti některých členů výboru), 

- 13.00 Zahájení, odborné bloky, blok č. 2 bude organizován jako workshop 

experimentální hyperbarické medicíny se zajištěním vyzvaných přednášek, 

- 17.00-17.15 odjezd autobusu, pro účastníky organizována prohlídka bývalé 

průmyslové oblasti Dolní Vítkovice, 

- 20.00 Společenský večer, 

- V Pá 15. 6. 2018 – od 9,00-12,00 odborný program, shromáždění členů, zakončení 

- 12.00 Oběd, odjezd účastníků 

- Náklady na zajištění kongresu zajistí Hájek a sponzoři. Předpokládá se dotace 

Moravskoslezského kraje ve výši 27 000,- a příspěvek 25 000,- ze strany OS 

ČSHLM ČLS JEP,  

- návrh na příspěvek OS k organizaci konference ve výši 25 000,- byl jednohlasně 

schválen, 

- publikován bude sborník, jehož nejkvalitnější příspěvky vybrané vědeckým 

výborem budou se souhlasem a za spolupráce autorů příspěvků ko-publikovány 

v odborném periodiku Pracovní lékařství. 

 

4) Organizace voleb do orgánů OS ČSHLM v roce 2018 

- Na konci roku 2018 proběhnou volby do výboru a revizní komise OS ČSHLM 

ČLS JEP, 

- diskutovány byly různé varianty stran efektivity a úspory času a finančních 

prostředků. Nakonec se výbor shodl na korespondenční formě oslovením členské 

základny prostřednictvím ČLS JEP, 

- Elektronickou formou musí být příslušné návrhy na kandidáty do výboru nebo 

revizní zaslány na adresu předsedy volební komise, 

- Volba bude jednokolová, rozhodne pořadí navržených kandidátů, 

- Předseda a členové volební komise budou nominováni na další schůzi výboru.  

 

5) Problematika nástavbových oborů 

- Podle aktuálního materiálu MZČR, týkající se problematiky nástavbových oborů, 

byl navržen nový seznam tzv. nástavbových oborů, ve kterém obor Hyperbarická a 

letecká medicína (HLM) nefiguruje,  

- Výbor OS ČSHLM ČLS JEP požádal o podpůrné stanovisko ze strany 

ministerstva obrany, s ohledem na zajištění preventivní a léčebné péče u jejich 



zaměstnanců - profesionálních přístrojových potápěčů, problematika letecké 

medicíny atd. 

- Hájek dále napíše dopis ministrovi zdravotnictví ČR, týkající se této problematiky, 

priorit a významu oboru 

 

6) Kurz hyperbarické medicíny 2017  

- Kurz proběhl v listopadu 2017 v ÚLZ Praha, během několika dnů od oznámení 

jeho organizace byla plně obsazena jeho kapacita (20 účastníků), 

- Délka výuky v trvání 50 vyučovacích hodin dle náplně kurzu dle Vzdělávacího 

programu oboru HLM, zakončení zkušebním testem, 

- Diskutováno jeho další pokračování v roce 2018 (termín, místo konání). 

 

7) Různé: 

- Byla diskutována problematika některých rozdílů v indikačních seznamech podle 

stávající vyhlášky č. 331/2007 a podle závěrů konsenzuální konference ECC 2016, 

- Zazněl návrh, aby se na webové stránky OS nebo do stanov OS ČSHLM vložilo 

stanovisko týkající se používání pouze schválených indikací, které budou 

odpovídat indikacím obsažených ve výše uvedených dokumentech (vyhláška č. 

331/2007, konsenzuální konference ECC 2016) 

- Jiné indikace budou považovány za tzv. neoprávněné, neschválené, neprokázané (z 

angličtiny unestablished, unapproved), 

- Při nedodržování tohoto stanoviska bude hrozit členům vyloučení z odborné 

společnosti.  

- Dále se do stanov doplní stanovisko stran používání loga a dalších materiálů 

z webových stránek nebo z vlastnictví OS ČSHLM.  

- Tyto materiály mohou členové OS ČSHLM používat pouze se souhlasem orgánů 

OS ČSHLM, 

- Při nedodržení tohoto stanoviska bude hrozit členům vyloučení z odborné 

společnosti.  

- Dalším tématem byla problematika extramurální péče a problematika systému 

DRG ve vztahu k hyperbarické medicíně.  

- Klugar a Novotný se pokusí k této problematice zjistit více informací (DRG 

marker), 

- Novotný a jeho kolegové se nabídli, že by vedli statistiku týkající se prováděných 

výkonů HBO v ČR, 

- Výbor schválil návrh na podporu a propagaci knihy Hyperbarická medicína, 

- schváleno bylo rozeslání 50-60 ks knih do knihoven LF a největších poskytovatelů 

zdravotní péče s předpokládanou výší nákladů 20 000,- Kč.  

 

Zápis a kontrola: Klugar, Hájek 

 

 


