
ZPRÁVA O INNOSTI LÉKA SKÉ KOMISE HS V ROCE 2007

V roce 2007 pracovala LK ve složení:
edseda: MUDr. Jana Kubalová (od 1.1. 2007)

lenové LK HS a lektorského sboru: MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Andrea
Pelikánová, MUDr. Jaroslava íhová, MUDr. Igor Hermann, MUDr. Pavel Neumann,
Martin Honzík DiS., MUDr. Lucie Bloudková, MUDr. Tomáš Obtulovi

Koncepce práce LK HS:

        Hlavním cílem práce LK HS je vytvá et servis pro leny HS – tj. p edávat
informace týkající se problematiky horské medicíny a záchrany v horách (tvorba
doporu ení, publikace lánk  s problematikou horské medicíny na webu HS i
dalších asopisech, poradenství v oblasti horské medicíny) a dále praktická výuka
len HS v t chto oblastech (výuka je p evážn  provád na na kurzech první

pomoci a skalní záchrany). Dalším cílem je snaha o p edávání informací i odborné
léka ské a zdravotnické ve ejnosti (publikace v odborných asopisech a prezentace
na seminá ích).

innost LK v roce 2007 lze shrnout do hlavních bod :
• Kurzy
• Nová doporu ení LK HS
• lánky, publikace, studijní materiály
• Statistika a dlouhodobé sledování
• Pracovní a studijní cesty
• Servis pro horolezce
• Pelikán v seminá

Kurzy

V roce 2007 prob hlo n kolik kurz  pro lenskou základnu i instruktory HS.  Lekto i
kurz  jsou: Martin Honzík, Pavel Neumann a Jana Kubalová
Pro leny HS:

• Základní kurz první pomoci a záchrany v horách (1 kurz, 10 ú astník )
• Záchrana a první pomoc p i nehod  v lezeckém terénu (1x, 10 ú astník .)
• Kurz první pomoci a záchrany v horách – základ (1x, 19)
• Kurz první pomoci a záchrany v horách – nadstavba (1x, 15)
• Instruktor sportovního lezení (1x, 5)
• Doškolení instruktor  (2x, 16)
• Opravné doškolení – letos se nekonalo

astníci každého kurzu obdrží skripta s p ednáškami ve zkrácené verzi a
zalaminované karti ky první pomoci. Letos prob hla také inovace karti ek. Dostupné
jsou na svazu za 8 K .



Foto: kurz skalní záchrany a základy první pomoci, kurz první pomoci pro instruktory
– modelová situace záchrany ve skalách a zhodnocení kurzu



Doporu ení LK HS, lánky, publikace, studijní materiály

Každým rokem publikujeme na webu HS nová doporu ení pro oblast horské
medicíny. Z nových doporu ení, které byly vytvo eny v roce 2007 je to pé e o
omrzliny v terénu a na chat  pro laiky i léka e (Kubalová, íhová), aktualizace
lékového vybavení lékárni ky (Kubalová, Honzík), doporu ení pro legální

edepisování lék  laik m do expedi ní lékárni ky (Sieger, Rotman, Kubalová).
Doporu ení jsou v jednotné grafické úprav  ve formátu pdf ke stažení na webu HS.
Plánujeme vytvo it doporu ení pro všechna základní odv tví horské medicíny a
záchrany v horách.

Z dalších lánk  týkajících se problematiky horské medicíny jsme publikovali
doporu ení pro sportovní lezce p i poran ní prst  (Obtulovi ) a o ní problematika ve
vysokých nadmo ských výškách (Rotman). Novinkou je odkaz „ke stažení“, kde si je
možné stáhnout a vytisknout karti ky se základními algoritmy poskytování první
pomoci (Honzík).



Z dalších publikací pro lezeckou ve ejnost jsou to lánky publikované v r zných
asopisech:  Hudy info (Honzík) a Montana (Obtulovi )

Sou ástí koncepce práce je i ší ení pov domí o horské medicín  mezi odbornou
zdravotnickou ve ejnost. Publikujeme v odborných léka ských asopisech – Medicina
Sportiva ( íhová – omrzliny), Urgentní medicína (hypotermie, nemoc z výšky –
Kubalová, Honzík), p ednášíme problematiku horské medicíny na vzd lávacích
symposiích regionálních i celostátních (Honzík, Kubalová).

Servis pro horolezce

Mimo informa ní servis a výuku se snažíme také uleh it laickým zachránc m
poskytování první pomoci. A to výrobou a poskytnutím zdravotnického materiálu pro
první pomoc. V lo ském roce jsme uvedli na trh oranžový šátek s obrázky, jak jej
použít p i základním ošet ení úraz  (Honzík). První série je již rozebrána, letos byla
provedena inovace a dotisk druhé série šátk . Cena je 120 K . Ve spolupráci
s firmou Zelená Hv zda Brno jsme vybrali zdravotnický materiál do nápln  do
lékárni ky horolezce, která odpovídá doporu ení LK HS .
2. V sou asné dob  je po mírných potížích (jeden z výrobc
obvazového materiálu p estal vyráb t námi doporu ovaný
zdravotnický materiál) je již k dostání na svazu za 180 K .
Do budoucna plánujeme ješt  výrobu obalu na lékárni ku.



Ze zdravotních program  je to vytvo ení nového programu „Zdravotní aspekty
sportovního lezení“, který má za cíl p edat informace o poran ní nejen ruky p i
sportovním lezení, prevenci, možnosti terapie, rehabilitace a d razem na osv tu u
lezoucích d tí a mládeže (Obtulovi , Hebelka).

Statistika a dlouhodobé sledování

Z dlouhodobých projekt  nadále probíhá statistické sledování úraz eských ob an
i horolezectví a horských sportech - ve spolupráci s Bezpe nostní komisí HS

(Bloudková), dlouhodobé sledování a lé ba omrzlin u eských ob an  a sledování
zdatnosti a zdravotního stavu reprezentant  v horolezeckých sportech ( íhová).

Pracovní a studijní cesty

Sou ástí práce LK HS je i spolupráce s LK UIAA, v etn  ú asti na sch zi LK UIAA.
Letos se konala ve Skotsku v Aviemore zárove  se sv tovým kongresem o horské
medicín  a medicín  v divo in , viz zpráva z cesty. Sch ze se ú astnila

edsedkyn  MUDr. Kubalová.  MUDr. Tomáš Obtulovi  se zú astnil workshopu
Švýcarské spole nosti pro horskou medicínu s tématem: Sportovní lezení a medicína
v Bad Ragaz. Doufáme, že nabité informace zúro í v projektu zdravotní aspekty
sportovního lezení. MUDr. Rotman navštívil 20. mezinárodní kongres léka
horských záchranných služeb v Innsbrucku.

Pelikán v seminá

LK a Spole nost horské medicíny každoro  po ádá setkání léka  a zájemc  o
horskou medicínu „Pelikán v seminá “. Letos se konal již 18. ro ník. Tentokrát byl
místem jednání Adršpach – Zdo ov a nádherné prost edí Adršpašsko – Teplických
skal. Za servis d kujeme panu Michalu Brunnerovi (Montana trekking), prost edí jeho
penzion  ur it  velkou mírou p isp lo ke zdárnému prob hnutí seminá e.  Letos
seminá  prob hl v duchu nejen  teoretických, ale i praktických informací na
workshopech (taping a dlahování pomocí termoplastických dlah, dlahování pomocí
dlah SAM Splint, improvizovaná exten ní dlaha, resuscitace na modelech). Na
stánku p edstavila sv j sortiment firma Zelená hv zda a firma Singing Rock.
Z d vodu špatného po así jsme museli

edem avízovanou záchranu ve skalním
terénu p esunout do místnosti –

astníci si mohli prohlédnou záchranné
lanové techniky, zástupce Singing Rock
a Pieps – Janek Bedna ík p edstavil
základní problematiku a techniku
vyhledávání v lavin . Sou ástí
víkendového seminá e je i sch ze LK

HS.

Foto: využití lanových technik p i záchran



Foto:  p edávání publikace MUDr. Rotmanovi za dlouholetou práci v LK, Tomáš
Kublák (BK) p ednáší o smrtelných úrazech eských ob an ,  workshop taping



Plány na rok 2008:

• Uspo ádání sch ze LK UIAA a navazující sympozium o horské medicín  v R
pro ve ejnost (podzim 2008)

• Pokra ovat v tvorb  doporu ení LK (nemoc z výšky, akutní neúrazové stavy,
hypotermie, poran ní),  publikace na webu a asopisech, brožurka první
pomoci (formát A6)

• Ší ení získaných v domostí mezi horolezce, léka e a další zdravotníky
• Dotažení programu „zdravotní aspekty sportovního lezení“
• asopis „Horská medicína a záchrana v horách“ – ISSN, první íslo

únor/b ezen

Zapsala: Jana Kubalová, p edsedkyn  LK HS
21. 11. 2007


