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SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY , z. s.
Informace 1/2018 pro členy Společnosti horské medicíny
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zasíláme letošní informaci a podklady pro aktualizaci členství.

Placení členských příspěvků
Dle usnesení Valného shromáždění 29. 10. 2016 se výše příspěvků nemění: minimální výše
členských příspěvků pro řádné členy činí 100 Kč, pro mimořádné členy nejméně 200 Kč,
splatných do konce února běžného roku – letos z technických důvodů do konce března
(vzhledem k růstu cen všeho zvažte, zda lze přispět částkou vyšší.
BANKOVNÍ ÚČET SPOLEČNOSTI: 2100338796 / 2010
Pokud použijete k zaplacení poštovní poukázku, vyplňte adresu: Společnost horské
medicíny, 407 13 Ludvíkovice 71.
Kolegové ze Slovenska mohou zaplatit příspěvky ve své měně na eurový účet
IBAN:

CZ6920100000002800723206

BIC kód/SWIFT:

FIOBCZPPXXX

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici
1028/10, Praha 1
Minimální členský příspěvek činí 4 €.
Variabilní symbol – Vaše členské číslo, se nemění. Přehled o platbách, členských číslech
= variabilních symbolech byl rozeslán členům Společnosti emailem. Variabilní symbol
v přehledu je stav k 31. lednu 2018. Je to číslo v prvním sloupci začínající dvěma nulami
jakož i číslo za pomlčkou vedle jména člena. Číslice před pomlčkou udávají roky, za které
byl členský příspěvek zaplacen v posledních deseti letech: 7 pro rok 2017, 6 pro rok 2016,
5 pro rok 2015, 4 pro rok 2014, 3 pro rok 2013, 2 pro rok 2012, 1 pro rok 2011, 0 pro 2010,
9 pro 2009 atd.
Jako konstantní symbol lze uvést: 0008.
Uvítáme, jestliže svou platbu ohlásíte emailem na clenstvi.shm@seznam.cz – ověří se tak
i funkčnost naší komunikace, a pro nás to bude výzvou, abychom Vám zasllali
přístupových údajů do Members´Area na webu www.horska-medicina.cz.
Dar poskytnutý naší Společnosti, jako občanskému sdružení v oblasti zdravotnictví
a tělesné výchovy a sportu, ve výši 2-10 procent daňového základu (nejméně Kč 1000), lze
odečíst od daňového základu výdělečně činné osoby (OSVČ i zaměstnanců). Zájemcům
zašleme návrh darovací smlouvy.
Jak bylo uvedeno v Informaci 2017, zaniklo v souladu se stanovami Společnosti členství
těm, kteří 2 roky nezaplatili členský příspěvek. Týká se to těchto kolegů (bez uvádění
titulů):
Bednářová 41987-106; Vrbka 43210987-178; Endrychová 43210987-225;
Kukulová 43210-258; Kraus 32-264; Hloža 32-265; Gurský 32-267; Kušnirák 32-269;
Kořínek 32-270; Ciesarová 32-271; Dočárová 32-272; Sikulová 3-280
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Zápis z Valného shromáždění a aktualizace stanov 29. 10. 2016
Byla dokončena aktualizace stanov a zápis aktualizován dle současného stavu, dokumenty
jsou zveřejněny na webu www.horska-medicina.cz.

Pelikánův seminář v roce 2018
organizuje Lékařská komise ČHS za spolupráce členů Společnosti v Libereckém kraji
v termínu 26. – 28. 10. 2018.

Další akce horské a výškové medicíny
● 17.– 21. 1. 2018 Frankofonní kongres horské medicíny, Champéry,
Švýcarsko;zpráva MUDr. Kristiny Höschlové na webu po přihlášení v Members´Area
● 6. – 7. 4. 2018 Mountain Medicine Symposium Salzburg
http://www.mountain-symposium.org/
● 11. – 12. 5. 2018 Helicopter Show, Hradec Králové; www.helicoptershow.cz
(příloha!)
● 12. – 14. 6. 2018 AirMed World Congress, Varšava; http://www.airmed2018.eu
● 3. 8. 2018 WMS Annual Meeting & Wilderness Medicine Conference, Midway,
UT www.wms.org
● 7.- 11. 9. 2018 a 23. - 24.3.2019 Kurz horské medicíny pro horolezce
http://kurzhorskemediciny.cz/kurz-pro-horolezce/
● 29. 9. 2018 4. Mitteleuropäisches Flugrettungssymposium, Salzburg
http://traumateam.de/promo-trailer-fuer-das-naechste-flugrettungssymposium/
● 29. 9. 2018 2. Allgäuer Bergrettungstag, Bad Hindelang, Německo;
https://www.zfg-klinikimmenstadt.de
● 7. – 12. 10. 2018 ISSW 2018, International Snow Science Workshop, Innsbruck
http://www.issw2018.com/de/
● 16. – 17. 11. 2018 „Das Bewegte Herz – Jahrestagung der Österreichischen
Gesellschaft für Alpin – und Höhenmedizin Linz: www.alpinmedizin.org
● 21. – 24. 11. 2018 XII. ISMM World Congress on Mountain Medicine,
Kathmandu, Nepal http://www.ismm2018.org/

Webová stránka www.horska-medicina.cz
Sborník z loňského semináře a Bulletin Společnosti naleznete zde, dále jsou na webu
sborníky z minulých Pelikánových seminářů, zpětně jsou zveřejňovány i starší
přepracované sborníky, jakož i novinky ze světa horské medicíny. V členské sekci jsou
přístupné informace o Knihovně Společnosti a Bibliografických seznamech – viz Příloha.

Knihovna Společnosti
eviduje 215 publikací, které jsou přístupné členům, kteří mají zaplaceny příspěvky za běžný
rok a nemají vůči Společnosti jiné závazky. Příloha.
za výbor Společnosti:

MUDr. Ivan Rotman, prezident (i.rotman@volny.cz)
MUDr. Lenka Horáková (lenhorakova@email.cz)

Evidence členských příspěvků a přístup na web: clenstvi.shm@seznam.cz
Přílohy: Seznam členů, Knihovna Společnosti, Helicopter Show, Lavinový výzkum
Korespondence: MUDr. Ivan Rotman, 407 13 Ludvíkovice 71. i.rotman@volny.cz
IČ: 47606274, Registr. MV ČR: VSC/1-12778/92-R, č. účtu:2100338796/2010;
Spolkový rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11614

Informace o knihovně Společnosti horské medicíny
Ke dni 1. 1. 2018 máme v knihovně Společnosti evidovány níže uvedená periodika
a dalších 215 publikací.
Členové Společnosti mají zprostředkovaný přístup k těmto periodikům:
High Altitude Medicine & Biology – oficiální časopis International Society for
Mountain Medicine. Vychází od roku 2000 čtvrtletně v rozsahu 100 a více stran,
v posledních letech jen online. Jinak je individuální členství v ISMM 150 USD, pro členy
národní společnosti horské medicíny 110 USD.
Wilderness & Environmental Medicine – oficiální časopis Wilderness Medical
Society (www.wms.org) vychází od roku 1990 čtvrtletně, v rozsahu 100 a více stran,
tiskem, přístupné i online po zaplacení ročního členského poplatku online přístup pro
lékaře 150 USD (od věku 65 let 75 USD i s časopisem), ostatní 75 USD (online přístup).
Časopis Wilderness Medicine Magazine je volně přístupný bez přihlášení.
Alpinmedizinischer Rundbrief je časopis společnosti Österreichische Gesellschaft
für Alpin- und Höhenmedizin. Od roku 1989 je zasílán členům společnosti (členství je
55 EUR ()) dvakrát ročně (40-50 stran), aktuální číslo bývá různě přístupné online,
texty jsou při citaci pramene volně použitelné. Elektronická vydání (57 čísel) máme
v Knihovně Společnosti. Od roku 1990 vydává společnosti tiskem 200-300 stránkovou
ročenku (máme i elektronická vydání): JAHRBUCH ÖSTERREICHISCHE
GESELLSCHAFT FÜR ALPIN- UND HÖHENMEDIZIN.
FORUM ALPINUM je od roku 2001 oficiální čtvrtletník (20-30 stran) společnosti
Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin. Všechna vydání jsou přístupná online
bez přihlášení).

KNIHOVNA
eviduje dalších 215 fyzických publikací (knihy, kongresové sborníky, audio a video
CD/DVD v PDF souboru a seznam citací literatury z oblastí výškové medicíny
a fyziologie, lavinové medicíny, podchlazení a omrzlin, dále problematiky úrazů
a poškození zdraví při horolezeckých a lezeckých sportech v PDF a Excelovém
souboru.
Bibliografický seznam je výběrem článků zveřejněných na internetu v posledních letech,
eventuálně cíleně vyhledávaných, případně získaných osobně.
Členění (třídění, klasifikace) je v pracovní verzi. Duplicity nejsou vyloučeny.
Články označené hvězdičkou „*“ – například práce na webu přímo nedostupné – jsou
k disposici v knihovně v elektronické formě.

Členové Společnosti horské medicíny mají k seznamu přístup po přihlášení na webu;
k vlastním pramenům pak v Knihovně Společnosti (kontakt: i.rotman@volny.cz.
Přístupové údaje obdrží uživatel po zaplacení členského příspěvku Společnosti horské
medicíny.

V Hradci Králové dne 20.2.2018
Dobrý den,
jak jsme Vás již informovali, společnost DSA a.s. bude v termínu 11. a 12. května 2018 na letišti
v Hradci Králové pořádat již 17. ročník Helicopter Show. Pro odbornou veřejnost z řad složek IZS chceme
opět připravit program zaměřený na aktuální problematiku provozu LZS, vzdělávání a výcvik posádek HEMS,
jehož součástí bude i praktický výcvik.
Na seminář zveme každoročně zástupce všech složek IZS - Zdravotnické záchranné služby, Horské
služby, Hasičského záchranného sboru, Policie, Armády ČR a mnoho dalších. Vstup na odborný seminář je
zdarma na základě online registrace.
V pátek 11. května 2018 od 9:30 hod proběhne odborný seminář na následující témata:
I. Nové diagnostické a léčebné metody v HEMS
1. Aplikace krevních derivátů v podmínkách LZS
2. Ultrasonografie v podmínkách LZS
II. Zkušenosti se systémem first responderů (FR)
1. Využití mobilní aplikace pro aktivaci FR
2. Zapojení PČR do systému FR
3. Zapojení Horské služby ČR do systému FR
4. Zapojení HZS do systému FR
5. Zapojení Městské policie do systému FR
III. Bezpečnost a rizika v provozu LZS
1. Nehody ICAR + Vývoj bezpečnosti (postupy) ve světě, např. slanění
2. Rizika poškození pacienta plynoucí z nesprávné komunikace a výměny informací / MUDr. Kalenda
3. Provoz LZS v noci – panelová diskuze (analýza rizik v nočním provozu)
IV. Provoz LZS po roce 2020

Po skončení přednášek bude následovat praktický výcvik zaměřený na speciální letecké činnosti v LZS.

V případě, že máte zájem aktivně se zapojit do některého z navrhovaných témat (lze vybrat i více
témat) jako přednášející, prosím kontaktujte nás co nejdříve pro dohodnutí bližších informací.
Informace k připravované akci jsou průběžně doplňovány na web www.helicoptershow.cz.
S pozdravem
Daniel Tuček
za organizátora akce

SÍDLO:
Mladoboleslavská 58
197 00 Praha 9-Kbely
IČ: 632 16 744

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Bratří Štefanů 101
500 03 Hradec Králové
tel: +420 495 407 406

KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Hana Bartošová
email: helicoptershow@dsa.cz
www.helicoptershow.cz

Lavinový výzkum v Čechách pokračuje – Dotazníkové šetření mezi
oběťmi lavin v ČR a SR
Ačkoliv množství lavinových nehod v našich horách je minimální, oproti například Alpám či Tatrám,
přesto je tato problematika předmětem výzkumu i na tuzemských univerzitách. Jedním z řešitelů této
problematiky je i tým kolem profesora Roubíka a Ing.
Siegera na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT,
ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK a s
Armádou ČR. V článku publikovaném v roce 2015 v
renomovaném časopise PLoS ONE předložili důkazy, že
dýchání pod sněhem je možné i při nulové tzv.
vzduchové kapse, pokud jsou jinak dýchací cesty
postiženého volné. Dílčí práce byla i prezentována na 23.
Pelikánově semináři v roce 2012 v přednášce “Možnosti
dýchání pod sněhovou lavinou” (Ladislav Sieger, Michal Mašek, s. 573-599).
Důležitou otázkou zůstává: jaké faktory dýchání pod sněhem limitují? I další světoví odborníci se touto
otázkou zabývají a jistě je před námi ještě dlouhá cesta k pochopení tohoto problému a k možnému
uplatnění závěrů experimentů do lavinové prevence a praxe.
V současné době pracovní skupina “non-konvenční
ventilace” na Katedře biomedicínské techniky
připravuje sérii dalších pokusů a v souvislosti s jejich
designem byl vypracován dotazník, zabývající se
přímo zkušenostmi zasypaných s dýcháním do sněhu
a s úrovní fyzické aktivity v okamžiku stržení sněhovou
masou.
Aby měl dotazník odpovídající výpovědní hodnotu, je
třeba získat co nejvíce probandů z řad sportovců, kteří
lavinovou nehodu prožili. Proto budeme velmi vděční
za pomoc při šíření tohoto dotazníku a hledání dalších
potenciálních probandů. Podmínkou je, aby si zasažený na událost alespoň částečně pamatoval. Navíc
předmětem výzkumu nejsou ti, kteří se s lavinou “pouze sklouzli” po jejím povrchu, nýbrž měli
zasypanou hlavu – tedy dotyčný byl nucen alespoň po nějaký čas dýchat do sněhu. Dotazník je
anonymní, i když uvítáme i kontaktní údaje pro případ doplňujících otázek.
Odkaz na elektronickou verzi dotazníku zde.
Předem velmi děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy, náměty a připomínkami se prosím
obracejte na email lenhorakova@email.cz (mailto:lenhorakova@email.cz)
MUDr. Lenka Horáková

