
Zpráva o činnosti výboru OS ČSHLM ČLS JEP v letech 2015-2018 

Výbor odborné společnosti pracoval v daném funkčním období na základě výsledků voleb OS 

ČSHLM, konaných na podzim roku 2014 v následujícím složení (abecedně, bez titulů): 

Hájek Michal, Hrnčíř Evžen, Klugar Miloslav, Kriška Peter, Macura Pavel, Maršálková 

Jana, Novotný Štěpán, Pudil Radek, Sázel Miloš, Skoumal David, Zub David 

Na ustavujícím jednání výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny byli 

zvoleni do jednotlivých funkcí výboru: 

 

Předseda:                    Hájek Michal 

Místopředseda a vědecký sekretář:                Pudil Radek  

Místopředseda :                                                           Sázel Miloš 

Místopředseda :                                                           Klugar Miloslav 

Pokladník:                                Maršálková Jana 

 

Revizní komise pracovala ve složení: Jungmann Pavel, Krišková Zdeňka, Vitoušková Alena 

 

Podíl a spolupráce na tvorbě pracovních materiálů, doporučených postupů apod. 

- 2015 - aktualizace pracovního materiálu k problematice léčby pacientů s implantabilní 

technikou typu ICD, kardiostimulátorů a jejich vhodnost použití za podmínek 

zvýšeného atmosférického tlaku s tabulkou jednotlivých typů přístrojů používaných 

v ČR (Novotný), 

- 2017- materiál publikovaný jako Příloha knihy Hyperbarická medicína, Mladá fronta 

(Novotný, Hájek), 

- 2018- spolupráce na projektu KDP, který je řešen Agenturou pro zdravotnický 

výzkum (AZV ČR) spolu s Ministerstvem zdravotnictví (MZ ČR) a Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky (UZIS ČR) za účelem tvorby standardizovaného 

systému/ závazné metodiky tvorby a aktualizace návrhů KDP v České republice s 



cílem zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotních služeb (hlavní metodik 

projektu dr. Klugar z Institutu biostatistiky a analýz, Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity, České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge 

Translation, České Cochrane centrum, České centrum Evidence-Based Healthcare: 

centrum excelence Joanna Briggs Institute a GRADE centrum Masarykovy 

univerzity),  

- předpokládá se zapojení České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP 

u následujících klinických stavů a indikací - obtížně se hojící rány a ulcerace, 

komplexní regionální bolestivý syndrom, intoxikace oxidem uhelnatým, avaskulární 

nekróza femuru a náhlá idiopatická percepční porucha sluchu (Klugar, Hájek). 

 

Organizace a spolupráce na organizaci vzdělávacích akcí v ČR v oboru HLM 

- Seminář Hyperbarická a potápěčská medicína, 17. 3. 2015 v Senátu České republiky 

v Praze pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu 

Parlamentu České republiky prof. Jana Žaloudíka a paní senátorky doc. Milady 

Emmerové (Pudil, Hájek), 

- XXI. Kongres ČSHLM 2015 ve Špindlerově Mlýně (11. - 12. 6. 2015), 

- V. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2016, 16. - 17. června 2016, Ostravice, 

Horský hotel Sepetná, 

- XXII. Kongres ČSHLM 2017, 6. - 7. června 2017, Vojenská zotavovna Měřín, 

Jablonná nad Vltavou, 

- Specializační kurz Hyperbarická a letecká medicína, ÚLZ Praha, 20. - 24. listopadu 

2017 (autorský kolektiv ČSHLM ČLS JEP a ÚLZ Praha), 

- Odborná konference Hyperbarická oxygenoterapie v praxi, 5. dubna 2018, Hostinné, 

- VI. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2018, Best Western Hotel Vista, Ostrava, 

14. - 15. června 2018. 

 

Spolupráce s ostatními odbornostmi a OS v rámci ČLS JEP, odborné garance 

vzdělávacích akcí 

- ČSARIM- spolupráce na zajištění programu XXII. Kongres ČSARIM, 24. - 26. 9. 

2015, Parkhotel Congress Center Plzeň (Hájek), 



- Angiologie- spolupráce na zajištění programu VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015, 

22. - 23. 10. 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava (Hájek), 

- Pediatrie- spolupráce na zajištění programu 13. Sympozium „AKTUALITY V 

DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“ v rámci festivalu 18. Colours of Sepsis, Ostrava, 26. - 

29. 1. 2016 (Hájek), 

- Patologie- spolupráce na zajištění programu 23. sjezd českých a slovenských patologů, 

11. - 12. listopadu 2016, Clarion Congress Hotel Ostrava (Hájek), 

- Vnitřní lékařství- příspěvek do knihy (kapitola) Vybrané kapitoly z intenzivní péče 

(editoři Bartůněk, Jurásková, Heczková, Nalos), Grada 2016 (Hájek), 

- Neurologie - spolupráce na zajištění programu Valašsko-lašského neurologického 

sympozia, 3. - 4. 11. 2017 – témata hyperbarické, potápěčské a letecké medicíny 

(Pudil, Oniščenko, Hájek), 

- Česká společnost pro léčbu rány- spolupráce na zajištění programu Mimořádný 

interdisciplinární kurz – Hojení ran I, Praha, Hotel ILF, 1. 12. 2017 (Hájek), 

- Vnitřní lékařství- příspěvek do knihy (kapitola) Intenzivní medicína na principech 

vnitřního lékařství (editoři Zadák, Havel), Grada 2017 (Hájek), 

- ČSARIM- spolupráce na zajištění programu IX. Konference Akutne.cz, Univerzitní 

kampus Bohunice, Masarykova univerzita, Brno, 25. Listopadu 2017 (Hájek), 

- Česká společnost pro léčbu rány – spolupráce na zajištění programu Mimořádný kurz 

– Hojení ran, Praha, Hotel ILF, 7. 11. 2018 (Hájek), 

- Pediatrie- spolupráce na zajištění programu Pediatrický den Ostrava, 10. 11. 2018, 

Imperial Hotel Ostrava (Hájek), 

- Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku- příspěvky (kapitoly) 

do monografie Sluchová trubice (editoři Školoudík, Formánek, nakladatelství Tobiáš, 

Havlíčkův Brod 2019)- Pudil, Došel, Hájek, 

- Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku- spolupráce na zajištění 

programu 9. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných 

ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v otologii- 12. - 13. 4. 2019, 

Hradec Králové, Pudil, Došel, Novotný, 



Participace členů OS ČSHLM v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci  

- zasedání 1x ročně 

- za OS ČSHLM se jednání komise účastnili Sázel, Hrnčíř, 

 

Novelizace znění Stanov OS ČSHLM  

- návrh novelizovaného znění stanov byl schválen na jednání Shromáždění členů 15. 

6. 2018 v Ostravě – změna se týkala inzerce, propagace a používání pouze 

schválených indikací, které budou odpovídat indikacím obsažených ve výše 

uvedených dokumentech (vyhláška č. 331/2007, konsenzuální konference ECC 

2016) a stanovisko k 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 těchto stanovisek je možné vyloučení z odborné společnosti 

 

Spolupráce s akreditační komisí oboru HLM, současná legislativa ve specializačním 

vzdělávání 

-poslední jednání Akreditační komise certifikovaného kurzu oboru Hyperbarická a 

letecká medicína se konala 7. 10. 2016 na Ministerstvu zdravotnictví (Došel, 

Hájek, Klugar, Zub, Pávková za MZ) 

- předsedou AK pro obor hyperbarická a letecká medicína byl zvolen Hájek, 

místopředsedou Klugar, dále byla prodloužena akreditace pro FN Plzeň (Typ 

7.1.1) a MN Ostrava (Typ 7.1.1, 7.1.2). 

- na základě vyhlášky 152/2018 Sb., Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů 

a zubních lékařů, obor Hyperbarická a letecká medicína ztratil statut nástavbového oboru 

specializačního vzdělávání a další specializační vzdělávání bude realizováno formou tzv. 

funkčních kurzů. 

 

Spolupráce s IPVZ  

- udělování specializovaných způsobilostí – gestor oboru v IPVZ- doc. Hrnčíř,  



- účast členů výboru OS ve zkušební komisi během specializačního zkoušení (Hrnčíř, 

Kneidlová, Došel, Novotný), 

 

Ostrava, 3. 6. 2019, M. Hájek, za výbor OS ČSHLM ČLS JEP 

 

 


