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Program a obsah sborníku 

Vzpomínka na kolegy a kamarády Jana Rokytu, Petra Macholda a Julka Hasíka (I. Rotman) 

Vliv nadmořské výšky na člověka 

Vliv vysokohorské hypoxie na strukturu a funkci mozku – aneb ubrala K2 Radku Jarošovi mozkové 

buňky? (K. Höschlová) 

Vliv nadmořské výšky na psychiku horolezce – výsledky pilotní výzkumné studie provedené v Andách 

v červnu 2014 (M. Pospíchal) 

Vysokohorská turistika u těhotných žen a dětí (K. Höschlová) 

Hypoxie a chlad – od vědy k léčbě v roce 2014 (informace z X. světového kongresu v Bolzanu v květnu 

2014 (I. Rotman) 

Resumé International Society for Mountain Medicine, Bolzano 2014 (K. Höschlová) 

  



Lavinová nehoda 

Laviny na vlastní kůži (M. Šťourač a K. Svoboda) 

Lavinová nehoda: nové statistiky – upgrade křivky přežití (I. Sikulová) 

Novinky v oblasti lavinové prevence a následků lavin (J. Pala) 

Zvyšuje použití ABS přežití? – nová data (M. Honzík) 

Tragické lavinové nehody ve vysokých a odlehlých horských oblastech (J. Pala) 

Avalanche victim resuscitation checklist (J. Kubalová a M. Honzík) 

Podchlazení a omrzliny 

Akcidentální hypotermie – up to date, novinky z Bolzana 2014 (J. Kubalová) 

Měření teploty u hypotermie – termistorová a infračervená čidla a další metody (L. Sieger) 

Zamyšlení nad vlastní odpovědností, doplnění lokální léčby omrzlin (J. Říhová) 

Skialpinismus 

Bezpečnost při freeridu a skialpinismu v bulharských pohořích Pirin a Rila (J. Pala) 

Korzika na lyžích (V. Sikula a I. Sikulová) 

Úrazy v horolezectví 

Úrazy v horolezectví v období 2013/2014 – statistiky Lékařské a Bezpečnostní komise Českého 
horolezeckého svazu (L. Bloudková) 

Pozor nehoda – kazuistika (M. Honzík) 

Zástava masívního krvácení v terénu (M. Schlemmerová) 

Statistika nehodovosti a úrazů v Alpách (M. Klementová) 

Přehled lezeckých nehod v Libereckém kraji v roce 2014 (M. Czimer) 

Záchrana v horách – Automatizovaná externí defibrilace (AED) na horách? 

AED v algoritmu kardiopulmonální resuscitace (KPR) J. Kubalová 

Jak funguje AED? Praktické použití (L. Sieger) 

AED v odlehlých oblastech, projekt AED v Jihomoravském kraji (J. Kubalová) 

Kříšení v horách a riziko horské záchranné akce v roce 2013 (zpráva o kongresu XXIII. Internationale 
Bergrettungsärztetagung  v Innsbrucku v listopadu 2013 (I. Rotman) 

Lékaři v Africe 

Burundi očima lékařky „bez hranic“ (Z. Chovanečková) 

Ebola bez hranic (J. Kubalová) 

Kongres IKAR 2014 – Lake Tahoe 

Hromadné neštěstí v horách (J. Kubalová, M. Honzík) 

Workshopy 

Lavinová nehoda a Avalanche victim resuscitation checklist 

Transportní prostředky 

Kazuistiky aneb jak si v terénu poradit 

Skalní záchranka, Skalní záchranná služba 


