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ÚVOD
Přílohou letošního Bulletinu je opět CD s obrazovou dokumentací a další aktuální informace
volně přístupné na internetu.
Za všechny příspěvky děkujeme.

ZÁPIS ZE SCHŮZE LÉKAŘSKÉ KOMISE ČHS 2009
konané při příleţitosti XX. Pelikánova semináře, Milovy 11. 10. 2009
Sloţení LK v roce 2009:
Členové LK 2009: Kubalová, Rotman, Honzík, Říhová, Pelikánová, Bloudková,
Neumann, Herrmann, Obtulovič
Spolupráce: Hebelka, Sieger
Přítomni: Kubalová, Rotman, Honzík, Bloudková, Říhová, Hermann, Sieger
Body jednání schůze:
1. návrh na nové sloţení LK
2. kontrola plnění úkolů 2009
3. rozpočet
4. další zprávy
5. úkoly na rok 2010
6. výstup
Ad. 1: návrh na nové sloţení LK:
- ze členství v LK vyloučit vţdy takového člena, který se po celý rok nepodílel
na činnosti LK nebo není dostatečně aktivní v činnosti LK nebo z jakýchkoliv
jiných důvodů poţádá o ukončení členství (zdravotní, pracovní atd.). Členství
zaniká také smrtí člena LK.
- Návrh na nové sloţení: Kubalová (předseda), Honzík (místopředseda),
Bloudková, Hermann, Rotman, Říhová, Sieger, (členové), externí
spolupráce: Neumann (kurzy), Tuček (výživa), Hebelka (poranění ruky)
Ad 2: kontrola plnění úkolů:

1.

poloţka

Za splnění
odpovídá

Stav plnění

Vytvoření dalších doporučení LK
(nemoc z výšky, akutní neúrazové
stavy, hypotermie, poranění, hlášení
úrazů)

Kubalová,
Honzík,
Bloudková

Neprovedeno

Kubalová, Honzík

Provedeno, aktualizovány: karta
první pomoci, podchlazení,
omrzliny, nemoc z výšky a
aklimatizace, vytvořen malý
ang./český slovníček zdravot.
pojmů (t.č. v diskusi)

ÚKOL TRVÁ

Důvod neprovedení: 2008 podzim byla
uzavřena diskuse nad aktualizací
doporučení MedCom UIAA..
V současné době jsou v angličtině
publikována na www.theuiaa.org.

2.

Kartičky ke staţení (nemoc z výšky,
podchlazení, slovníček)

ÚKOL TRVÁ, POVĚSIT KE

3.

4.
5.

6.

Návrh na přeměnu bulletinu v časopis
s ISSN, distribuce, výtisk 1 – 2x ročně
dle příspěvků
Důvod neprovedení:
změněna koncepce návrhu
Vytvoření doporučení při poranění ruky
při sportovním lezení

Kubalová

STAŢENÍ NA WEB
Neprovedeno
Dr. Rotman vytvořil Bulletin

Hebelka

Neprovedeno

Překlady:
1. Travel at High Altitude,
Medex (Kubalová)
2. V. Schoffl: Poranění ruky při
lezení – přeloţeno, hotová
korektura, tisk
pravděpodobně do léta ???
(Hebelka)

Kubalová,
Hebelka

ÚKOL TRVÁ
Na překladech se pracuje,
Poranění ruky dosud nevydáno

Pelikánův seminář

Kubalová, Říhová

ÚKOL TRVÁ

Provedeno
Milovy, 10.10.2009

Ad 3.rozpočet LK

Rozpočet 2009
Komise – Lékařská - Plánované akce / výdaje komise
Položka

plánované náklady

Schůze LK ČHS, (spolu s valnou hromadou SHM,
převezme část nákladů)

termín čerpání (měsíc)

18 000 9. - 11. října

SYMPOSIUM O HORSKÉ MEDICÍNĚ 1.*

8 000 během roku

SYMPOSIUM O HORSKÉ MEDICÍNĚ 2.*

8 000 podzim

ostatní náklady - kopírování, pošta, zdrav. materiál atd.

6 000 celý rok

Pozn.plánované náklady na konference jsou pouze
částečné (většina konferencí je v zahraničí), účastník si
vzhledem k cenám v cizině musí část nákladů hradit sám.

celkem

40 000,00 Kč

Plánovaná účast na zasedání odborných komisí UIAA / IFSC / ISMF
Název akce / položka

plánované náklady

termín konání

Schůze LK UIAA - Nepál

ÚČAST ZRUŠENA!!!

listopad 2009

celkem

0 Kč

Poplatky odborným komisím UIAA / IFSC / ISMF
Druh poplatku (členský, …)

výše poplatku

Kubalová, členský poplatek MedCom

0

Celkem

Celkem

termín úhrady
0 Kč

40 000

vyúčtování za rok 2009 dosud neprovedeno, čerpány poloţky za poštu, kopírování a
Pelikánův seminář.

Ad 4. Zprávy a diskuse
-

-

-

-

-

-

rozpočet se bude tvořit na základě kalendáře akcí na rok 2010,
a předpokládanými náklady na Pelikánův seminář, dále rezerva na
administrativu. Rozpočet bude pravděpodobně sníţen, problémy s platbami ze
Sazky. (Referovala: Kubalová)
šije se nová série šátků, byla rozprodána předchozí série, rozprodány
lékárničky, diskuse o obalech na lékárničku. Nutný průzkum trhu na obaly,
dále zařídit zpětnou vazbu na obaly od Hannahu, které jsme dostali zdarma
(5ks). Je nutné dále objednat nové náplně do lékárničky. (Kubalová, Honzík)
zařídit odkaz na LK ČHS a SHM na kartičky první pomoci (návrh Říhová)
překlad knihy Poškození ruky při sportovním lezení a doporučení LK při
poranění ruky při sportovním lezení – Dr. Hebelka, nutné zjistit informace, jak
to vypadá s dokončením (Kubalová)
návrh na iniciativu LK ČHS na zpracování doporučení MedCom UIAA,
1. omrzliny, 2. vis v laně (Říhová)
časopis: diskuse o podobě, nový návrh: ne tištěná forma, ale internetový
časopis, redaktoři budou odměňováni finančně, vytvoření redakční rady,
spolupráce s recenzenty, ISSN, spolupráce se ZZS, HS?, speleology?. Zatím
není jasný název časopisu ani grafická podoba. (Kubalová)
Mountainmed 2010 – ve spolupráci s odd. UP FN Hradec Králové, předpoklad
Krkonoše, únor, hlavní téma laviny, hypotermie, varia, workshop lavinové
vyhledávače, organizace při lavinové nehodě
spolupráce LK a SHM, společné články a odkazy.

Ad 5. Úkoly 2010

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úkol

Za splnění
odpovídá

Termín plnění

Kalendář plánovaných akcí. Kaţdý kdo
chce vycestovat na nějaký seminář,
musí včas dodat podklady (kde, co, za
kolik, přibliţně kdy)
Doporučení LK nemoci z výšky, léčba
Doporučení LK hypotermie
Doporučení LK „Hlášení úrazů“
Doporučení LK „Vis v laně“
Doporučení LK „Poranění ruky při
sportovním lezení“
Kontaktovat Dr. Hebelku, zjistit info o
knize
Kartičky „ke staţení“ na web
Dokončit překlad Travel at High Altitude
Pelikánův seminář 2010 návrhy?

Všichni členové LK,
kteří chtějí někam jet a
chtějí částečnou
náhradu
Kubalová
Honzík
Bloudková
Jan Pala
Hebelka

konec listopadu
2009

Kubalová

říjen 2009

Honzík
Kubalová
všichni členové LK

do listopadu 2009
do 10/ 2010
do 6/2010

konec roku 2009
co nejdříve

Ano/
ne

11.

12.

13.

Úkol

Za splnění
odpovídá

Termín plnění

Časopis – struktura a návrh kapitol,
cílová skupina …
Grafická podoba
ISSN
Název – návrhy + další nápady
Lékárnička - obal, průzkum trhu, zpětná
vazba na Hannah
Lékárnička obsah - objednání
e-shop na webu horosvazu
Mountainmed 2010

Kubalová

do 11/2009

Honzík
Sieger
všichni
Honzík
Kubalová
Honzík
Kubalová, Tuček a
další

Ano/
ne

Do 11/2009
Do 11/2009
jakmile bude co
prodávat
únor 2010

Ad 6. Výstup
Zápis shledán ostatními členy bez připomínek.
Dodatek: navázána spolupráce s AČR – lezci – sjednocení výuky první pomoci a
metodické výuky, přezkoušení na kurzu první pomoci a skalní záchrany v listopadu
2009, při úspěšném provedení zkoušek získání kvalifikace instruktor horolezectví.
Zapsala: Jana Kubalová, 16.10. 2009
K připomenutí z minulého zápisu:
MUDr. Jana Hlaváčková – sportovní lékařka z Brna, projevila zájem stát se součástí
programu vyšetření a předepisování léků na expedice. Lékařka má atestaci ze
sportovního a všeobecného lékařství, dále licence na oboje + licenci na urgentní
medicínu. Vyšetřuje sportovce z celého kraje, je autorizovaným leteckým lékařem
kategorie B, C. Je ochotna podstoupit zaškolení ohledně nemoci z výšky a cestovní
medicíny.

ZPRÁVA O ČINNOSTI LÉKAŘSKÉ KOMISE ČHS V ROCE 2009
Předsedkyně komise MUDr. Jana Kubalová, převzato z Bulletinu ČHS k Valné
hromadě 2010
LK je sdruţením lékařů a záchranářů zabývajících
se vlivem vysokohorského prostředí na
organismus. Hlavními tématy jsou prevence a
léčba onemocnění vznikajících ve vysokých
nadmořských výškách, podchlazení, omrzliny,
problematika záchrany v horách i na skalách,
včetně technické první pomoci, prevence a léčba
poranění pohybového aparátu.
Foto: Petr Jandík

I v loňském roce se dařilo naplňovat hlavní koncepci práce LK tj.:
1. Vytvářet servis pro členy ČHS – tj. předávat informace týkající se problematiky
horské medicíny a záchrany v horách, a to v těchto formách - tvorba doporučení,
publikace článků s problematikou horské medicíny na webu ČHS i dalších
časopisech, poradenství v oblasti horské medicíny, praktická výuka členů ČHS na
kurzech první pomoci a skalní záchrany.
2. Předávat informace i odborné lékařské a nelékařské zdravotnické veřejnosti,
především ve formě publikací v odborných časopisech a prezentací na odborných
seminářích.
Kurzy v roce 2009:
Kurzy první pomoci a záchrany v horách a na skalách jsou jednou z hlavních poloţek naší
činnosti. Následuje výčet produktů, které nabízíme. V závorce délka kurzu ve dnech, počet
účastníků v roce 2009, lokalita školení.









Pro členskou základnu ČHS :
základní kurz první pomoci a záchrany (3 dny; 0; Ţďárské vrchy = ŢV)
záchrana při nehodě v lezeckém terénu (3,5 dne; 10; ŢV)
Kurzy pro instruktory horolezectví (HAL, RCI, SCI):
kurz první pomoci a záchrany v horách (4 dny;16, ŢV)
kurz první pomoci a záchrany v horách – nadstavba (1 týden, Totes Gebirge, 14)
instruktor sportovního lezení (letos v rámci základu pro HAL, RCI)
doškolení instruktorů (2,5 dne; 16 + 10 instruktorů horolezectví Armády ČR, ŢV)

Cílem kurzů první pomoci je nacvičení základních dovedností při poskytování první pomoci
obzvláště v situacích, kdy jsou zachránci odkázání jen sami na sebe a pouţít mohou jen to,
co mají zrovna po ruce. Je kladen důraz na praktické procvičení všech dovedností, především
jak klidně a správně postupovat při nehodě, na ţivot zachraňující výkony a resuscitaci.
Kurzy jsou rozděleny do bloků nezbytné základní teorie, která je realizovaná formou přednášek
promítaných v Powerpointových prezentacích. To, co se teoreticky probere, to je ihned
nacvičeno na modelech, figurantech a sobě samých. Výcvik probíhá v malých skupinkách,
důraz je kladen na individuální přístup s plným osvojením základních technik. Po praktickém
nácviku pod odborných dohledem začínají účastníci samostatně řešit „reálné“ instruktory
sehrané nehody a jiné neodkladné stavy. Zpoþátku jednoduché, aţ po sloţitČjší simulované
záchranné akce ve skalním nebo horském terénu se simulovaným závaţným poraněním
figuranta.

Cílem kurzů s tématem záchrany při nehodě v lezeckém terénu je osvojení si základního
doporučeného vybavení pro záchranu lanovými technikami, uzlů, nácvik základů lanových
technik, a osvojení si několika typů záchranných technik ze sebezáchrany a záchrany
zraněného ze stěny směrem nahoru a dolů a dále improvizované transportní prostředky z lana.
Lektoři kurzů v roce 2009 byli: Martin Honzík – vedoucí a hlavní organizátor kurzů, Jana
Kubalová a Pavel Neuman, účastníci kaţdého kurzu obdrţeli pracovní skripta, nejdůleţitější
postupy při poskytování první pomoci dostali účastníci na malých vodě odolných kartičkách.
Pelikánův seminář 2009
LK a Společnost horské medicíny kaţdoročně pořádá setkání lékařů a zájemců o horskou
medicínu „Pelikánův seminář“, kde jsou probírány novinky v oboru horská medicína
a záchrana v horách, dále rozbor úrazů vzniklých při horolezectví i sportovním lezení, součástí
jsou i zprávy z kongresů a expedic. Seminář se letos konal v malebném prostředí
Ţďárských vrchů v Penzionu U Šlechtů v Milovech. Přihlášky na seminář přicházely na
poslední chvíli, ale nakonec se sešlo aţ 38 účastníků a 17 velmi kvalitních přednášek,
včetně dvou workshopů s moţností praktického nácviku. S radostí můţeme konstatovat, ţe
úroveň letošního ročníku byla velmi dobrá a XX. Pelikánův seminář se nemusí bát srovnání
s mezinárodním Mountainmedem 2008. Pravděpodobně i díky Mountainmedu 2008 na
seminář přijela řada nových tváří, jak z řad posluchačů, tak i přednášejících. V rámci setkání
na Pelikánově semináři proběhlo i Valné shromáţdění Společnosti horské medicíny a schůze
Lékařské komise Č HS, kde byly zhodnoceny uplynulé dva roky a představeny úkoly na
rok příští. Kompletní výčet přednášek i další fotografie na www.horosvaz.cz/medicína,
připravuje se sborník přednášek (abstrakt).
Plány na rok 2010:
Vzhledem k plné zaměstnanosti všech č lenů a lektorů LK jsou plány na rok 2010 skromné
a nejsou ohraničeny pouze na následující rok. Naším cílem je dále pokračovat v naplňování
koncepce LK. Úkoly, které se nepodařilo splnit v loňském roce a které povaţujeme za důleţité
jsou převedeny do následujícího období.
1. Pokračovat v zavedené koncepci práce, viz dokument na stránkách LK
 pokračovat v tvorbě doporučení LK (nemoc z výšky, akutní neúrazové stavy,
hypotermie, poranění při sportovním lezení),
 publikace na webu a časopisech, vytvoření společného výukového materiálu s MK
 nadále šířit získané vědomosti mezi horolezce, lékaře a další zdravotníky
2. Časopis „Horská medicína a záchrana v horách“ – ISSN, viz z práva 2007, nově
v usnesení, ţe časopis bude existovat pouze v internetové podobě. Nutné je vytvořit
redakční radu, síť recenzentů, grafickou podobu.
3. Dokončení překladu publikace „Travel at High Altitude“ Medex, UK.
4. Plán na uspořádání 2. ročníku Mountainmedu, s hlavním tématem: Laviny, technická
a zdravotnická první pomoc, následná péče v nemocnici, včetně workshopů, úrazová
hypotermie a dále novinky v horské medicíně. Termín konání akce: únor, bŘezen
2011, místo Krkonoše, ve spolupráci s oddělením urgentního příjmu FN Hradec
Králové.
5. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno, Fakultou sportovních studií
v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a dalšího
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení spolupráce na projektu „Na hřišti i
na vodě být s dětmi vţdy v pohodě“. Naším úkolem je vytvoření metodického
materiálu – Rizika pobytu ve vysokohorském prostředí (ppt prezentace, výukové

6.

7.
8.
9.

DVD). Vytvořený materiál bude závazný pro všechny školské pracovníky v ČR.
Termín dokončení DVD je v prosinci 2012.
Rozvoj spolupráce s AČR – sjednocení výuky lezců dle standardů UIAA, moţnost
získání průkazu instruktor horolezectví pro lezce AČR, lékařská komise zajišťuje
školení v první pomoci.
spořádání 21. ročníku Pelikánova semináře a publikace výstupů v časopise nebo na
internetu (podzim 2010).
Pokračovat ve spolupráci s Lékařskou komisí UIAA a Evropskou společností pro
hypoxii.
Účast na mezinárodním kongresu Mountain and Wilderness Medicine.

SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY - SCHŮZE VÝBORU 2008 - 2009
Problematika činnosti řešena korespondenčně.
Na říjen 2009 bylo připraveno řádné Valné shromádění Společnosti, důvody nerealizace jsou
uvedeny v úvodnících Bulletinu 2008 a Bulletinu 2009.
Zpráva o činnosti za období 2005 - 2008, byla připravena a publikována, doplněná o rok 2009
následuje.
Rekapitulace:
Konsensus o předepisování léků laikům pro vlastní používání. Zpracováno a publikováno.
Spolupráce s Lékařskou komisí Horské služby
Návrh zvát zástupce Lékařské komise na schůze výboru Společnosti. Zatím nerealizováno.
Honoráře přednášejících horskou medicínu na školících akcích. Stanovisko trvá.
Výše honoráře přednášejícího stanoví Výbor na 1200 Kč za hodinu anebo 2000 Kč za den, a
náhradu cestovních výdajů (osobním autem dle platné vyhlášky). Platí pro všechny žádající
organizace: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a další.
Zapsal Dr. Rotman

SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY - ZPRÁVA O ČINNOSTI 2005 - 2009
Výbor Společnosti
pracoval ve sloţení: MUDr. Ivan Rotman (prezident), MUDr. Jana Kubalová (viceprezident), MUDr. Igor
Hermann (viceprezident), MUDr. Jaroslava Říhová (sekretář), MUDr. Andrea Pelikánová (pokladník), MUDr.
Pavel Veselý, CSc., MUDr. Petr Machold, revizoři Společnosti Ing. Ladislav Sieger, CSc., Martin Honzík, DiS.
Výbor se scházel při kaţdoročních Pelikánových seminářích.
V roce 2007 se vedení Lékařské komise Českého horolezeckého svazu ujala MUDr. Jana Kubalová.

Členská základna a placení členských příspěvků
K 31.7.2009 evidujeme 94 členů, jsou vyřazováni členové, kteří nezaplatili a nedali o sobě
vědět déle neţ dva roky. V letošním roce zaplatilo příspěvky 52 členů. INFORMACE O
EVIDOVANÝCH PLATBÁCH ZA POSLEDNÍ 3 ROKY NALEZNE KAŢDÝ ČLEN NA ŠTÍTKU
S ADRESOU: PŘED POMLČKOU ZAPLACENY ROKY (poslední číslice letopočtu), ZA POMLČKOU JE
ČLENSKÉ ČÍSLO

Valné shromáţdění Společnosti horské medicíny 2009
Zpráva o činnosti v uplynulém volebním období (tento dokument)
Zpráva o hospodaření v období 2005-2009 (tabulka)
Stanovení výše členských příspěvků: minimum 130 Kč, s předplatným časopisu:?
Diskuse a návrhy
Volby: Přílohou této zprávy je kandidátka pro volby 10.10.2009 s instrukcemi
Usnesení
Pelikánovy semináře
Jsou pořádány kaţdoročně od r. 1990 (z tohoto semináře, který pojmul k danému období
horskou medicínu v celé šíři, je k disposici ještě určité mnoţství sborníků, mírně postiţených
vlhkem).
V roce 2008 jsme vzpomněli 20 let, kdy nás opustil kolega MUDr. Jiří Pelikán, kdyţ se
nevrátil z Annapurny, statisticky nejnebezpečnější osmitisícovky, aby se zúčastnil u nás
poprvé uspořádaného zasedání Lékařské komise Mezinárodní horolezecké federace UIAA a
konference horské medicíny 21.10.1988 v Praze. V praţském Karolinu odeznělo tenkrát na téma
horské medicíny na 40 přednášek a panelová diskuse, prezentováno 10 posterů, za účasti 215 přednášejících a
posluchačů z Čech, Moravy, Slovenska a dalších 18 evropských zemí.

Po 20 letech, z inciativy předsedkyně LK ČHS MUDr. Jany Kubalové, se schůze LK UIAA a
Mezinárodní konference Horská medicína a záchrana v horách s velkým úspěchem
uskutečnila opět v Čechách (http://mountainmed2008.horosvaz.cz). Viz Bulletin 2009.
Bulletin Lékařské komise ČHS a SHM: V elektronické formě byly dopsány
Bulletiny 2008 a 2009.
Náklady na vydávání Bulletinu byly čerpány z rozpočtu LK ČHS, na návrh předsedkyně
MUDr. Kubalové bylo od roku 2008 zamýšleno vydávat oficiální časopis „Horská medicína a
záchrana v horách“. Vzhledem k záměru ukončit vydávání Bulletinu je vhodné si v přehledu
publikační činnosti Zdravotnické komise Horolezeckého svazu ČÚV a ÚV ČSTV
připomenout historii, která vzniku Bulletinu předcházela.
Shromaţďování poznatků horské medicíny a medicíny lezeckých sportů
Jedním ze základních úkolů Společnosti je shromaţďování poznatků o vlivu horského
prostředí, fyziologii a patofyziologii velehorských výšek i zátěţe při horolezeckých sportech

a pohybu v horách. Bibliografický přehled literatury, která je k disposici, je součástí této
zprávy. Přepracování webu www.horska-medicina.cz.
Publikační činnost (výběr)
Kaţdoroční Bulletin tiskem (1990-2007) a na CD s bibliografií a prezentacemi (2002-2009).
Publikace a recenzní činnosti pro Medicina Sportiva Bohemoslovaca (|Ehler, Rotman, Říhová, Sieger).
Konsensus Společnosti horské medicíny a Lékařské komise ČHS o preventivním předepisování léků
pro laiky do expediční lékárny 2007 (Rotman, Kubalová, Sieger).
Oční problematika ve velkých nadmořských výškách 2007 (Rotman)
Seriál „Zdravověda“ v časopisu Montana 2006-2008 (Obtulovič, Horomedicína.cz)
Základy sportovní medicíny (M. Máček ed., připravováno do tisku) - Kapitola: Zdravotní
problematika horolezectví a sportů ve velehorských výškách (Rotman)
MUDr. Jana Kubalová: četné publikace v odborném tisku
Michal Šebek: Nejčastěji se vyskytující akutní stavy aneb… 39 s.

Výuková činnost v tématech „Zdravověda – první pomoc – horská medicína
Je prováděna v rámci činnosti LK a Metodické komise ČHS. Pravidelné a podrobné
informace: web ČHS.
Účast členů Společnosti na domácích a zahraničních akcích
19. mezinárodní kongres lékařů horských záchranných sluţeb, Innsbruck 5.11.2005 (Rotman)
Frankofonní kongres horské medicíny, 20.-24.3.2006 Zinal (Švýcarsko), Höschlová
Kurz sportovního lezení a medicíny, Německo, 2006 (Obtulovič)
Helimed 2006 (Bednařík, Honzík, Tuček)
Zasedání LK UIAA a symposium o horské medicíně 28.9. – 30.9. 2006 Plas y Brenin (North
Wales) Kubalová
1. Forum Bergmedizin, Garmisch-Partenkirchen 18.11.2006 (Rotman)
Kurz sportovního lezení a medicíny, Bad Ragaz, Švýcarsko, 2007 (Obtulovič)
Helimed 2007 (Bednařík, Honzík, Tuček)
Zasedání LK UIAA a Mountain and Wilderness Medicine World Congress 2007, Aviemore,
Scotland 2.10 – 7.10.2007 (Kubalová)
20. mezinárodní kongres lékařů horských záchranných sluţeb, Innsbruck 3.11.2007 (Rotman)
16. Keţmarské lekárske dni .- 1. Wintertalks v urgentnej medicíne 2008 (Höschlová)
Expedition 2008. 7.-9.11.2008 Ramsau (Rotman)
Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre ÖGAHM, 15.-16.5.2009 Igls/Innsbruck (Rotman)
Zpráva o hospodaření v období 2005-2009
Rok
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Výdaje celkem
Bilance
Stav

36856
MUDr. Ivan Rotman, 8.8.2009

příjem za nášivky (1440), za rok 2009 (1127), přičten úrok z účtu, 5 zaplacená
záloha na ubytování v Kamenici nad Lipou (19500 Kč), pohledávka!, 6 na konferenci v r. 2008 Kč
*k 31.7.2009,

+
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Přehled publikační činnosti
Zdravotnické komise Horolezeckého svazu ČÚV a ÚV ČSTV, Lékařské komise ČHS,
Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství a Společnosti
horské medicíny c/o Český horolezecký svaz
1976
První pomoc pro horolezce –metodický list (Krajský výbor ČSTV Ústí n. L. – Horolezecký svaz)
1980
Rozbor úrazovosti v Horolezeckém svazu ČÚV ČSTV v r. 1980
Aklimatizace a horská nemoc – metodický dopis (ČÚV ČSTV a TJ Lokomotiva Děčín)
1981
Aklimatizace a horská nemoc – 2. vydání (ČÚV ČSTV a KV ČSTV Plzeň)
První pomoc pro horolezce – metodický dopis (ČÚV ČSTV a TJ Lokomotiva Děčín)
Zánětlivá onemocnění prstů rukou (MUDr. Jaroslav Harlas, ČÚV ČSTV a KV ČSTV Plzeň)
1982
Omrzliny a podchlazení v horolezectví – metodický dopis (ČÚV ČSTV Praha). MUDr. Ivan Rotman. 215 s.
1984
Bezpečnostní zásady horolezectví – metodický dopis (ČÚV ČSTV Praha)
1985
Zdravověda pro cvičitele – metodický dopis (ČÚV ČSTV Praha)
Zdravotní aspekty horolezectví I. a II. díl (ČÚV ČSTV a TJ Lokomotiva Děčín). 2x 88 s.
1986
Bezpečnostní zásady horolezectví – 2. přepracované vydání, metodický dopis (ČÚV ČSTV Praha)
Základy zdravovědy pro cvičitele – metodický dopis (TJ Lokomotiva Děčín, ČÚV ČSTV Praha). 90 s.
1987
Lékařské aspekty horolezectví III. díl (ČÚV ČSTV a TJ Alpin Praha, nevydáno)
Lékařské aspekty horolezectví IV. A V. díl (ČÚV ČSTV a TJ Lokomotiva Děčín). 2x 90 s.
1988
Poškození pohybového ústrojí při sportovním lezení (ČÚV ČSTV a TJ Lokomotiva Děčín)

Lékařské aspekty horolezectví VII. díl (ČÚV ČSTV a TJ Lokomotiva Děčín). 93 s.
Proceedings of the UIAA Mountain Medicine Conference Medical Aspects in Mountaineering, 20. - 22.10.1988
Prague. 168 stran. Výtisky k disposici.
1990
1. Pelikánův seminář Aktuální problémy horské medicíny – Diagnostické a léčebné metody v horách, 20.3.1990
Praha, Česká společnost tělovýchovného lékařství – Sekce horské medicíny a Český horolezecký svaz Praha.
Výtisky k disposici.
1992
2. Pelikánův seminář s mezinárodní účastí Aktuální problémy horské medicíny, 31.5.1992 Praha, Česká
společnost tělovýchovného lékařství – Sekce horské medicíny a Český horolezecký svaz Praha.
1992 - 2007
Bulletiny Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny. Kaţdý rok 50 -100 stran. Na webu:
www.horosvaz.cz.
1992
Hurá do skal – jak lézt, trénovat a zůstat zdravý. W. Güllich, I. Rotman, J. Růţička. Montana, Brno. 88 s.
1996
Aklimatizace v horách. Alpy, Lysá nad Labem.
1999 - 2002
Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví – učební texty

Bibliografický přehled literatury
1997 Pollard AJ, Murdoch DR. The High Altitude Medicine Handbook, 2nd edn, Radcliffe Medical Press,
Oxford 1997.
1998 John B. West: High Life. A History of High Altitude Physiology and Medicine. 1998. Oxford University
Press. New York, Oxford. 493 s.
1999 Buck Tilton and Frank Hubbel: Medicine for the Backcountry. A Practical Guide to Wilderness First Aid.
Third Edition. 1999. Globe Pequot Press, Guilford, Connecticut. 224 s.
2000
Michael P. Ward, James S. Milledge and John B. West: High Altitude Medicine and Physiology. 3 rd Edition.
2000. Oxford University Press Inc., New York, Arnold London. 434 s.
William W. Forgey: Wilderness Medicine. Beyond First Aid. Fifth Edition. Society Practice Guidelines for
Wilderness Emergency Care. Fifth Edition. 2000. Globe Pequot Press, Guilford, Connecticut. 246 s.
2001
Thomas Hochholzer, Volker Schöffl: So weit die Hände greifen. Sportklettern. Ein Medizinischer Ratgeber.
Auflage 3/2001. Lochner Verlag, Ebenhausen. 226 s.
Franz Berghold, Wolfgang Schaffert: Handbuch der Trekking- und Expeditionsmedizin. Praxis der
Höhenanpassung – Therapie der Höhenkrankheit. Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und
Höhenmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin. 5. Überarbeitete Auflage
2001. DAV Summit Club. 133 s.
Jahrbuch 1990 – 2000 Österreichische Gesellsaft für Alpin- und Höhenmedizin. CD.
Jahrbuch 2001 – 2008 Österreichische Gesellsaft für Alpin- und Höhenmedizin.
Alpinmedizinischer Rundbrief. Offizielles Organ der Fachgesellschaften: Deutsche Gesellschaft für Berg- und
Expeditionsmedizin e.V. und Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin
2004
Volker Schöffl, Thomas Hochholzer: Sportklettern – aktuelle sportmedizinische Aspekte. Auflage 1/2004.
Lochner Verlag, Ebenhausen. 205 s.
James A. Wilkerson (ed.): Medicine for Mountaineering & Other Wilderness Activities. Fifth Edition. 2004. The
Mountaineers Books, Seattle. 367 s.
2005 Charles Houston, David E. Harris, Ellen J. Zeman: Going Higher: Oxygen, Man, and Mountains. Fifth
edition, 2005. The Mountaineers Books, Seattle. 319 s.
2006
Berghold F, Förster H.: Lehrskriptum Alpin- und Höhenmedizin. 11. Auflage. Österreichische Gesellschaft für
Alpin- und Höhenmedizin, Kaprun, April 2006.
William W. Forgey (ed): Wilderness Medical Society Practice Guidelines for Wilderness Emergency Care. Fifth
Edition. 2006. Published by Globe Pequot Press, USA. 125 s.
Gordon G. Griesbrecht, James A. Wilkerson: Hypothermia, Frostbite and other Cold Injuries – Prevention,
Survival, Rescue, and Treatment. Second Edition. 2006. The Mountaineers Books, Seattle. 142 s.

DVD - Time is Life. Medical aspects on avalanche rescue. 2006. IKAR.
Walter Treibel: Erste Hilfe und Gesundheit am Berg und auf Reisen. Alpine Lehrschrift. 2006. Bergverlag
Rother GmbH München. 200 s.
Václav Zeman: Adaptace na chlad u člověka. Moţnosti a hranice. 2006. Galén, Praha. 131 s.
2007
West JB, Schoene RB, Milledge JS. High Altitude Medicine and Physiology. Fourth edition. Hodder Arnold,
London 2007.
Paul S. Auerbach (ed.): Wilderness Medicine. Fifth Edition. 2007. Mosby Elsevier, Philadelphia. 2316 s.
Seznam citací a ilustrace na DVD.
2008
Pit Schubert: Sicherheit und Risiko in Fels und Eis. Band III. 2. Auflage, 2008. Bergverlag Rother, München.
224 s.
Paul S. Auerbach, Howard J. Donner, Eric A. Weiss: Field Guide to Wilderness Medicine. Third Edition. 2008.
Mosby Elsevier Philadelphia. 922 s.
Nick Heil: Dark Summit. The Extraordinary True Story of Everest´s Most Controversial Season. 2008. Virgin
Books, London. 272 s.
Wilderness and Environmental Medicine. ISSN 1080-6032 Quarterly.
Wilderness Medicine Magazine 2006 – 2008.
High Altitude Medicine & Biology. 2000 – 2008.
Obtulovič: Horomedicína.cz, www.horomedicina.cz)
Berghold F, Förster H.: Lehrskriptum Alpin- und Höhenmedizin. 12. Auflage. Österreichische Gesellschaft für
Alpin- und Höhenmedizin, Kaprun, April 2008
2009
Küpper Th, Ebel K, Gieseler U: Moderne Berg- und Höhenmedizin. Handbuch für Ausbilder, Bergsteiger and
Ärzte. Gentner Verlag. V TISKU.

VALNÉ SHROMÁŢDĚNÍ SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY 2009
10. 10. 2009, Penzion U Šlechtů - Milovy
Vzpomínka na MUDr. Andreu Pelikánovou a MUDr. Ladislava Holuba
Volba komisí: volební (Říhová, Herrmann), mandátová (Bloudková), návrhová (Kubalová,
Honzík). Zápis: Říhová.
Valné shromáţdění Společnosti horské medicíny
1. Bere na vědomí
a) zprávu o činnosti za uplynulé období přednesenou MUDr. Ivanem Rotmanem
2. schvaluje
a) zprávu o hospodaření (provedlo revizi hospodaření).
3. ponechává beze změny
a) znění stanov Společnosti horské medicíny,
b) minimální výši příspěvků pro řádné členy 100 Kč ročně splatných vţdy do 28. února
běţného roku,
d) minimální výši členských příspěvků pro mimořádné členy nejméně 200 Kč splatných vţdy
do 28. února běţného roku
4. volí výbor Společnosti ve sloţení (přítomno 12, volilo 11 členů, a 2 korespondečně):
MUDr. Ivan Rotman (prezident)
MUDr. Jana Kubalová (viceprezident, předsedkyně Lékařské komise ČHS)
MUDr. Igor Hermann (viceprezident)
MUDr. Jaroslava Říhová (sekretář)
MUDr. Lucie Bloudková (pokladník)
MUDr. Kristina Höschlová (členka)
MUDr. Petr Machold (člen)
revizory Společnosti: Ing. Ladislav Sieger, pan Martin Honzík
5. Doporučuje a ukládá:
a) členům Společnosti stát se členy Mezinárodní společnosti horské medicíny (ISMM),
s moţností ţádosti o bezplatné členství (platební podmínky jsou uvedeny na
www.ismmed.com). V tomto případě bude ţadatel informovat MUDr. Ivana Rotmana o své
ţádosti.
b) členům

společnosti upřesnit souhlas se zveřejněním osobních údajů v Bulletinu a na webu

c) Českému

horolezeckému svazu, aby trval na dodrţování povinných lékařských prohlídek
svých členů, dle stále platné směrnice č. 3/1981 (www.fsps.muni.cz/aktivity/cstl/dulezite.htm)
d) Výboru Společnosti: sledovat moţnosti vymáhání pohledávky vůči Ing. Geyerovi
e) Výboru Společnosti: řešit správu webu www.horska-medicina.cz
f) Pokračovat v úzké spolupráci s Lékařskou komisí ČHS (časopis, překlady, doporučení)

Zapsala MUDr. Jaroslava Říhová, 10. 10. 2009

XX. Pelikánův seminář „Aktuální
problémy horské medicíny“

Zpráva ze semináře
Pořadatel: LK ČHS ve spolupráci se SHM
Organizace semináře: Jana Kubalová
Místo konání: Pension U Šlechtů, Milovy, CHKO Ţďárské Vrchy
Termín konání: 10. 10. 2009
Schůze LK ČHS a SHM: 9. 10. a 11. 10. 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seminář se letos konal malebném prostředí Ţďárských vrchů. Přihlášky na seminář
přicházely na poslední chvíli, ale nakonec se sešlo aţ 38 účastníků a 17 velmi
kvalitních prezentací.
V úvodu jsme se museli bohuţel rozloučit s dlouholetou členkou Lékařské komise
MUDr. Andreou Pelikánovou a naším pravidelným přednášejícím a cestovatelem
MUDr. Vláďou Holubem. Oba letos náhle zemřeli. Účastníci semináře vzdali čest
jejich památce minutou ticha.
Přehled přednášek:
Po organizačních informacích následovalo krátké zhodnocení práce Lékařské komise
za rok 2008 – 2009. Název: Hodnocení činnosti LK za 2008/09, autor: Jana
Kubalová, LK ČHS, ZZS kraje Vysočina, ARO Jihlava. V roce 2008 se schůze nekonala pro
pořádání kongresu Mountainmed 2008. Hlavní činností Lékařské komise je nadále
školení nelékařské i lékařské zdravotnické veřejnosti i laiků v problematice horské
medicíny. Členové LK nabízejí kurzy první pomoci a záchrany ve skalním terénu pro
členy ČHS i rozšířené školení pro instruktory horolezectví. Informace o problematice
horské medicíny jsou publikovány v různých časopisech i odborných nebo na webu
ČHS a SHM.

Po krátkém zhodnocení práce LK následovala přednáška zabývající se
problematikou kurzů první pomoci. Název: Kurzy první pomoci v roce 2008 – 2009,
autor: Martin Honzík, LK a MK ČHS, ZZS Královéhradeckého kraje . Autor přiblíţil práci
lektorského sboru i schéma kurzů. Výuka probíhá vţdy v blocích se základními
tématy. Kurzy jsou zaloţeny hlavně na praktickém nácviku poskytování první pomoci
jednotlivci i ve skupině v terénu, které následuje vţdy po krátkém teoretickém úvodu.
Dalším produktem je kurz první pomoci a skalní záchrany, jehoţ obsahem je hlavně
nácvik záchranných technik ve skalním terénu, na které navazuje ošetření a zajištění
zraněného nebo nemocného.
Další přenáška se týkala problematiky akutních nemocí z výšky. Název: Léčba
a prevence Altitude Illness, poslední doporučení, autor: Jana Kubalová, LK ČHS, ZZS
kraje Vysočina. Tématem přenášky nebylo ani tak vysvětlení patofyziologie a příznaků
nemocí z výšky, ale hlavně jejich léčba. Dalším tématem byla prevence při
nemoţnosti dodrţení aklimatizačních pravidel. Autorka prezentovala poslední
doporučení na základě Based Evidence Medicine. (Medicína zaloţená na důkazech).
Přenášku následovala další s názvem: Expedition 2008 - Výzva extrémních
životních prostředí medicíně, autor: Ivan Rotman, předseda SHM, praktický a sportovní
lékař Ludvíkovice. Autor se účastnil konference s názvem „Expedition 2008“, která se
konala v rakouském Ramsau pod Dachsteinem 7. – 9. listopadu 2008. Konference
byla věnovaná lékařským aspektům extrémních ţivotních prostředí. Autor podrobně
rozebral jednotlivé velmi zajímavé přenášky, zde prezentované. Hlavním tématem
všech prezentací byla problematika pobytu a pohybu v extrémních prostředích, jak
v horách všech kontinentů, tak i ve vodě, vzduchu a v poušti.
Název další prezentace zněl: Prevence náhlé smrti u sportovců, autor: Igor
Hermann, LK ČHS, kardiolog a sportovní lékař, Ústí nad Orlicí. Tématem prezentace byly
náhle zjištěné a nečekané arytmie u vrcholových sportovců i náhodně zjištěné
poruchy rytmu při zátěţi při vyšetření u sportovního lékaře. Autor prezentoval
kasuistiky dvou vyšetřovaných, u kterých došlo k zástavě oběhu při fyzické zátěţi
s následnou úspěšnou KPR. Na základě těchto zkušeností důrazně doporučil
vyšetření u sportovního lékaře před cestou na expedici.
Po přestávce následovala velmi zajímavá prezentace s názvem Lavinové nehody
2008/2009, autor: Martin Honzík, LK a MK ČHS, ZZS Královéhradeckého kraje. Tématem
byly dvě lavinové nehody v Krkonoších a Jeseníkách, které se staly v uplynulých
dvou letech. Autor se zabýval příčinami pádu lavin, kdy paradoxně hlavní příčinou
nebyl velký přírůstek sněhu, ale vítr a nafoukaný sníh. Dále autor rozebral postup při
vyhledávání a poskytování první pomoci ve dvou krajích ČR a seznámil s postupem
při organizaci záchrany při lavinové nehodě v Královéhradeckém kraji. Zdůraznil, ţe
při vzniku lavinové nehody se zasypanými není čas na improvizaci, ale je nutný mít
předem vytvořený plán spolupráce jak Horské sluţby a Záchranné zdravotnické
sluţby, tak i návaznosti na další péči ve specializovaných centrech v nemocnici.
Téma zimy i mrazu pokračovalo i v následující přednášce s názvem: Pozdní
následky omrzlin, autorka: Jarka Říhová, LK ČHS, sportovní lékařka VFN, Praha. Autorka
se jiţ dlouhodobě zabývá péčí o občany ČR, kteří utrpí omrzliny jak v našich, tak
i světových velehorách. Zdůraznila dlouhodobou aţ úmornou péči o omrznutého
pacienta i důleţitost odloţené amputace, pokud nenastanou komplikace jako lokální
infekce nebo sepse. Také zdůraznila, ţe v cizině při omrznutí nikdy nebude

poskytnuta úplná léčba a apelovala na nutnost nasazení včasné dostupné léčby
a urychleného návratu zpátky do ČR. Dokladem byla řada kasuistik.
I v další prezentaci jsme zůstali v zajetí chladu a mrazu. Název prezentace zněl:
Hypotermie v horských podmínkách, autor: Kristina Höschlová, ARO Královské
Vinohrady, Praha. Autorka prezentovala nové poznatky a zkušenosti z 2.
mezinárodního symposia o úrazové hypotermii, které se konalo letos v září
v Zermattu ve Švýcarsku. Hlavním obsahem prezentace byly novinky v postupech
v zajištění a směřování hypotermního pacienta do nemocničního zařízení, kdy je
kladen důraz na transport na cílové definitivní pracoviště a zkrácení času od nehody
do předání. Dále se zmínila o třídění hypotermího pacienta dle přidruţeného
poranění, rozebrala principy následné primární nemocniční péče. Autorka uvedla
i velmi emotivní a zajímavé kasuistiky. Mimo jiné i pacientku, která jiţ 10 let přeţívá
po nehodě uvíznutí pod ledem, kdy byla vyproštěna s teplotou tělesného jádra 13 ºC
a za kontinuální resuscitace převezena do nemocnice.
I další prezentaci měla na starosti MUDr. Höschlová. Název: Souhrn zkušeností
letecké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres - Avoriaz (Francie) za 8 let
praxe. Autorka prezentovala zkušenosti získané za 8 let praxe letecké záchranné
sluţby Mont Blanc Helicopter, které operuje na pomezí 3 států v oblasti masívu Mont
Blanc s řadou významných lyţařských i horolezeckých center. Byly prezentovány
soubory úrazů i onemocnění, včetně úspěšnosti resuscitací. Autorka dva roky
v tomto středisku pracovala. Oba roky jsou také zahrnuty v osmiletém přehledu.
Po opuštění sněhu a ledu byla hlavním tématem prezentací dezinfekce vody. Název:
Úprava vody v přírodě, Ladislav Sieger, ČVUT, katedra fyziky Praha. Autor podal ucelený
přehled o čištění a dezinfekci vody různými způsoby, včetně jejich vhodnosti na
zničení jednotlivých druhů mikroorganismů, chemických i fyzikálních nečistot. Hlavní
princip lze shrnout na nutnost 1. odstranění fyzikálních a chemických nečistot filtrací
a 2. dezinfekcí chemickou nebo fyzikální varem. I v podmínkách nízkého bodu varu
ve vysokých nadmořských výškách lze var uţít pro dezinfekci. Musí však být
udrţován po dostatečně dlouhou dobu – vyuţití termosky.
Přednáška byla následována workshopem: Úprava vody v praxi, autor: Ladislav
Sieger, ČVUT, katedra fyziky, Praha.. Autor zde všechna teoretická doporučení
z předchozí přednášky převedl do praxe, včetně vyuţití improvizovaných prostředků
při čištění vody – vyuţití bazénové chemie, běţně dostupných jodových
dezinfekčních preparátů pro čištění ran, dechlorace pomocí kyseliny askorbové,
vyuţití termosky pro udrţení dostatečné teploty po dostatečně dlouhou dobu,
improvizovaný filtr vyrobený z PET lahve a filtru na kávu, atd. Workshop měl velký
úspěch.
Dalším paralelně probíhajícím workshopem bylo představení přenosné přetlakové
komory: Název workshopu: Přenosná přetlaková komora, autor: Jana Kubalová, LK
ČHS, ZZS kraje Vysočina. Po krátkém teoretickém úvodu, který představil principy
komory, postup při léčbě ve vaku, rizika i komplikace plynoucí z léčby, bylo moţné si
komoru na vlastní kůţi vyzkoušet. A to jak z pohledu pacienta léčeného v komoře,
čehoţ vyuţili 4 účastníci, tak i zachránce, který na udrţování tlaku v komoře
a dostatečné výměny O2 a CO2 potřebuje dostatek fyzických sil. Fyzická síla je

limitujícím faktorem pro pouţití v extrémně vysokých nadmořských výškách, nad
7000m.
Po přestávce, jiţ s významným zpoţděním, pokračoval další blok, který se převáţně
věnoval úrazům při horolezectví. Název prezentace: Úrazy ČHS v roce 2008 – 2009,
Lucie Bloudková, LK ČHS, urologie Petrská, Praha. Autorka zhodnotila poslední sezónu
z hlediska příčin úrazů, věkového sloţení horolezců, zkušeností, terénu a dalších
kritérií. Zdůraznila, ţe i přes neustálé zjednodušování formuláře „Hlášení úrazů“,
který je dostupný na webu ČHS, i zdůrazňování potřeby zasílání těchto hlášení, jich
chodí stále menší počet. Výsledné údaje tak nelze statisticky hodnotit.
Na předchozí prezentaci navázala i další přednáška: Rozbor úrazů a jejich příčin
v lezeckém terénu Drátník – Žďárské Vrchy v roce 2009, Jana Kubalová, LK ČHS,
ZZS kraje Vysočina. Autorka hodnotila 3 pády při provozování horolezectví z výšky od
6m do 25m, které zajišťovala ZZS kraje Vysočina v lezecké oblasti Drátník.
Zajímavostí bylo, ţe ani jeden z těchto úrazů nebyl nahlášen na ČHS do termínu
semináře. Všechny hodnocené pády se staly při slanění, příčinou u všech byla
nepozornost a nedodrţení základních bezpečnostních opatření, které by se měli
standardně provádět při přípravě slanění a během slanění.
I další prezentace se týkala sportovního lezení. Tentokrát z pohledu zatíţení jistícího
řetězce. Název prezentace: Zatížení jistícího řetězce při horolezeckém pádu
a jeho důsledky pro padajícího, autor: Tomáš Holub, Laboratoř Biomechaniky
Extrémních Zátěží, Fakulta tělesné Výchovy a Sportu. Autor porovnává rozdíl maximální
rázové síly padajícího ocelového závaţí a lidského těla do pevného bodu. Maximální
rázová síla, která je měřena při pádu ocelového tělesa do pevného bodu, je daná
normou ČSN. Skutečná maximální rázová síla, která působí na tělo horolezce během
zachycení pádu je rozdílná – niţší, neboť je pohlcována visko-elastickým tělem.
Dalším významným sníţením max. rázové síly je pouţití prokluzu lana v jistící
pomůcce. Autoři studie však měřily i další veličiny, které působí na tělo horolezce –
přenesené setrvačné a odstředivé síly, které se mění i podle způsobu navázání
horolezce.
V předposlední prezentaci jsme také zůstali přivázání na laně. V prezentaci
s názvem: Trauma z visu, Jan Smolek, Brno se autor zabýval ţivot ohroţujícími
důsledky setrvání po jistou dobu v nehybném visu v postroji. Zdůraznil, ţe k traumatu
z visu nemusí dojít jen při pouţití samostatného hrudního úvazu, jak bylo dříve
uváděno, ale i v různých typech kombinovaných nebo celotělových úvazů. Autor
zmínil četné situace, ve kterých můţe k visu dojít, patofyziologii hemodynamiky
a mikrocirkulace, zmínil se o dalších moţných příčinách nástupu nepříjemných pocitů
aţ po poruchy vědomí, které při visu v laně vznikají. Závěrem zdůraznil důleţitost
preventivních opatření na místě události, včetně algoritmu poskytnutí první pomoci
a zdůraznil důleţitost jejich znalostí u záchranářů.
Seminář uzavírala velmi zajímavá prezentace z odlehlého koutu světa s názvem:
Zpráva z výletu Skialpinistická Kamčatka, problematika záchrany, v zimních
a jarních podmínkách sopek na poloostrově Kamčatka, Jan Pala, 155. HO Vsetín.
Autor se zúčastnil několika skialpinistických expedic na poloostrov Kamčatka.
Naposledy letos na přelomu dubna a května. Kromě lyţování se zajímal o aktuální
stav záchrany při nehodě v horách a konstatoval zlepšení jak technické, tak
materiálové v porovnání s rokem 2002 a 2003. Doporučil nutné a zároveň i odmítl

zbytečné vybavení pro pohyb v horách Kamčatky, zhodnotil, do jaké míry je moţné
se spolehnout na místní záchranou sluţbu, která má univerzální působnost nejen
v horách, ale i ve vzduchu a na vodě.
Hodnocení:








Program skončil s „malým“, asi dvouhodinovým zpoţděním. Některé
prezentace byly však tak zajímavé a diskuse tak bohatá, ţe zkrátit je, by byla
veliká škoda. Účastníci semináře obdrţeli svázaná abstrakta přednášek.
Měli jsme trochu strach o úroveň semináře. Pořádat další ročník ihned po
Mountainmedu 2008, kde byli vynikající přednášející z celého světa, byla
velká výzva. Myslím však, ţe letošní ročník se srovnání bát nemusí, a ţe
úroveň rozhodně neklesla.
Pravděpodobně díky loňskému Mountainmedu na seminář přijela řada nových
tváří, jak z řad posluchačů, tak i přednášejících a do semináře vnesla čerstvý
vítr.
V rámci setkání na Pelikánově semináři proběhla i Valná hromada Společnosti
horské medicíny a schůze Lékařské komise ČHS, kde byly zhodnoceny
uplynulé dva roky a představeny úkoly na rok příští.

Doufejme, ţe i další ročník si najde hodně aktivních i pasivních účastníků, a ţe
proběhne stejně úspěšně. Děkujeme ČHS za finanční podporu. Náklady členů LK
a náklady aktivních účastníků byly částečně hrazeny z rozpočtu Lékařské komise.
Zapsala: Jana Kubalová
22. 10. 2009
Výstiţné postřehy účastníka semináře s akčními obrázky majdete na:
http://palic.ho-vsetin.com/hory/zajimave-prednasky-na-xx-pelikanove-seminarimilovy-10-rijna-2009
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1.
Zpráva z výletu Skialpinistická Kamčatka, problematika záchrany v zimních a
jarních podmínkách sopek na poloostrově Kamčatka
Autor: Jan Pala
Na přelomu dubna a května 2009 jsme se ve smíšené 10 členné skupině pohybovali na
lyţích na sopkách Kamčatky. Kromě lyţařských aktivit nás zajímal aktuální stav záchrany
v horách a jeho vylepšení od předchozích návštěv v letech 2002 a 2003. Tj. do jaké míry je
nutné ve všem spoléhat na členy skupiny a kdy je moţné si zavolat místní záchrannou
sluţbu, která má univerzální působnost nejenom na horách, ale i ve vzduchu a na vodě.

2.
ZATÍŢENÍ JISTÍCÍHO ŘETĚZCE PŘI HOROLEZECKÉM PÁDU A JEHO
DŮSLEDKY PRO PADAJÍCÍHO
AUTOŘI: T. HOLUB1, S. VOMÁČKO2, J. JOCHIMOVÁ3, F. LOPOT 1, P. KUBOVÝ1, K.
JELEN1
1 KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY UK V PRAZE FTVS, JOSÉ MARTÍHO
31, 162 52 PRAHA 6 – VELESLAVÍN TELEFON +420 731 032 421, E-MAIL.
HOLUB11@SEZNAM.CZ
2 KATEDRA SPORTŮ V PŘÍRODĚ, UK V PRAZE FTVS, JOSÉ MARTÍHO 31, 162 52
PRAHA 6 – VELESLAVÍN
3
ING. JANA JOCHIMOVÁ, LANEX A.S., TECHNICKÝ ÚSEK – VÝVOJ
ÚVOD
Jediné závazné poţadavky na konstrukci horolezeckých lan udává norma ČSN ISO
892, která samozřejmě určuje i maximální rázovou sílu hodnotou 12 kN. Tato hodnota je
měřena pří prvním pádu s pádovým faktorem 11,77.
Tato hodnota naprosto nic neříká o skutečných silách při běţném pádu. Odlišnost od
reálného pádu je v pouţití ocelového závaţí s absencí vnitřního tlumení padající a jistící
osoby, to v případě jištění přes tělo. Lano u normalizované zkoušky je pevně přivázáno a není
pouţito jistící pomůcky jako u reálného pádu.
Snaha o minimalizaci rázové síly je do jisté míry správná, ale při respektování
fyzikálních zákonů, kde při niţší rázové síle dojde k prodlouţení brzdné dráhy a tedy výrazné
zvýšení moţnosti zranění o výčnělky skály nebo polici, naráţíme na limitní hodnoty, kde je
rázová síla i prodlouţení lana ještě dostatečně malé.
1

PÁDOVÝ FAKTOR – POMĚR DÉLKY PÁDU KU DÉLCE LANA. MAXIMÁLNÍ
HODNOTA DOSAŢITELNÁ V HOROLEZECTVÍ JE 2

Tento limitující faktor je důvodem, proč je třeba znát reálné rázové síly, které nastávají
při běţném horolezeckém pádu. V takovém případě se pádový faktor pohybuje do hodnoty 1 a
délka lana je v řádu desítek metrů.
METODIKA
V našem experimentu jsme se rozhodli nepouţít
jistící pomůcku a lano bylo na jistícím stanovišti
přivázané. Tato volba nám umoţnila sníţit počet
proměnných (faktorů) ovlivňujících dobu působení
rázové síly a její velikost.
Rázová síla byla naměřena vloţením tenzometru
mezi navázání a úvazek horolezce, viz bod 3 (obr. 1).
Další tenzometry měřily síly ve vratné karabině, viz bod
2 (obr. 1), a jistícím bodu, viz bod 4 a 5 (obr. 1). Rozdíly
hodnot naměřených sil udávají ztráty v laně způsobené
deformací lana a třením v karabině. Setrvačné účinky
byly měřeny pomocí 3D analýzy pohybu systému
QUALISYS a odhadem hmotnosti jednotlivých segmentů
z hmotnosti celého těla.
Rázová síla je nejčastěji měřenou veličinou, ale
dalším podstatným hlediskem jsou přenesené setrvačné a
odstředivé síly na jednotlivé segmenty lidského těla. Tyto
účinky jsou různé i podle pouţitého způsobu uchycení
horolezce (samotný sedací úvazek nebo v kombinaci s
prsním úvazkem).
OBR 1 Body přeměny (ztráty)
Pro lidské tělo není podstatná jen absolutní
kinetické energie při experimentu. hodnota přetíţení, ale i doba, po kterou toto rázové
zatíţení působí. Při stejném pádovém faktoru je tato doba přímo úměrná délce lana a jeho
materiálovým vlastnostem.
Další veličinou, která úzce souvisí s výsledným komfortem, je kontaktní tlak od
sedacího úvazku, kterým je energie přenášena dále. Tento tlak existuje ve dvou odlišných
variantách. V prvním případě je to tlak od prostého visu v sedacím úvazku vzniklý při jištění.
Druhou variantou je tlak od zachycení horolezeckého pádu. První varianta se vyznačuje
dlouhou dobou působení, ale relativně malou absolutní hodnotou. Druhá moţnost je
charakterizována vysokou absolutní hodnotou tlaku, ale krátkou dobou působení. Od tohoto
základního popisu jsou odvozeny i fyziologické účinky na lidské tělo. V této práci nejsou
zahrnuty psychické účinky na změny stavu padajícího během experimentu a tedy počet pádů
je příslušně niţší.
Tento důleţitý údaj je zjišťován pomocí tlakoměrných vloţek od firmy FOOTSCAN a
následnou matematickou analýzou v programech Excel a OriginPro.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Kinetická
energie
reálného pádu je přeměněna
v energii jinou a to např.
v teplo, elastické a plastické
deformace a další. Třecí
odporové síly vzniklé při

průchodu lana jistícími karabinami jsou lehce odhadnutelné ze známého součinitele tření mezi
polyamidem a duralem, ze kterého jsou karabiny vyráběny, popřípadě lze odporovou sílu
dopočítat z vektorového součtu působících sil (Vávra 1998). Tento jev je závislý pouze na
přímosti vedení lana a na součiniteli tření mezi karabinou a lanem, (Pavier 1998). (OBR 1).
Podstatným místem pro sníţení rázového zatíţení je prokluz lana v jistící pomůcce
(Semmel, 2002). (OBR 1).

OBR 2 ROZDÍL MAXIMÁLNÍ RÁZOVÉ
SÍLY PADAJÍCÍHO OCELOVÉHO
ZÁVAŢÍ A LIDSKÉHO TĚLA. PÁDOVÝ
FAKTOR - 0,5, DÉLKA LANA -7,2 M
Na (OBR 2) je porovnání vývoje maximální rázové síly člověka a ocelového závaţí.
Rozdíl v absolutní hodnotě udává především míru pohlcení části energie ve visko-elastickém
lidském těle.
ZÁVĚR
Skutečné zatíţení celého jistícího řetězce je velmi odlišné od hodnot naměřených při
normalizované zkoušce a dává výchozí hodnoty pro další směr experimentů a
matematicko-fyzikálního zpracování naměřených dat. Praktické vyuţití je ve smyslu
poţadavků na výběr vhodného lana pro činnost, při které je lano pouţíváno.
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3.
Úprava vody v přírodě - přednáška
Autor: Ladislav Sieger
Abstrakt:
Přednáška se bude věnovat poţadavkům na pitnou vodu pro individuální pouţití. Typickým
typům mikrobiologické kontaminace a způsobům jejich odstranění.
Metodika ošetření vody:
* fyzikální
** filtrace a improvizované prostředky...
** tepelná sterilizace a var

** UV záření
* chemické
** Cl, O, I, Ag a jejich kombinace
Praktické moţnosti na trhu.
4.
Úprava vody v praxi - Workshop
Autor: Ladislav Sieger
Praktické ukázky
** improvizovaná filtrace (PET lahev, papírový filtr, látkový...)
** MIOX - komerční vyvíječ chloru na baterie
** improvizované moţnosti získání chloru
** chemické přípravky na trhu komerční a improvizované (vyuţití bazénové chemie)
** termosky a jejich vlastnosti pro sterilizaci
** sterilizace pomoci Camelbacku či PET lahve
5.
BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRI LETECKEJ ZÁCHRANE V HORÁCH.
Autoři: Ing. Juraj Rokfalusy, e-mail: rokfalusy@stonline.sk, uop@airport-poprad.sk
Ing.Viliam Krivák, e-mail: krivak@ate.sk
Cieľom príspevku je oboznámiť turistov a horolezcov so základnými zásadami, ktoré zniţujú
riziko pri zásahu leteckej záchrannej sluţby v horách.
Kaţdú akciu leteckej záchrannej sluţby sprevádza snaha o maximálnu bezpečnosť, či uţ ide
o priamo nezúčastnené osoby, samotných záchrancov, ako aj postihnutých. Reálne záchranné
akcie nemajú veľa spoločného s akčnými filmový scénami či seriálom Medicopter.
Svedkovia nehody, resp. partneri postihnutých môţu výrazným spôsobom zvýšiť šance na
preţitie zranených a zníţiť objektívne riziko pre záchranné zloţky i ďalších zúčastnených
svojim správaním. Od samotného ohlásenia mimoriadnej udalosti, a to najmä presnou
lokalizáciou miesta nehody a popísaním vhodných orientačných znakov, ktoré uľahčia
nájdenie postihnutého (od topografických prvkov aţ po súradnice GPS), cez popis prípadných
prekáţok v mieste zásahu, aţ po veľmi dôleţité informácie o poveternostných podmienkach,
hlavne o oblačnosti, dohľadnosti a vetre v mieste nehody. Ak to terén umoţní, vrtuľník sa
bude snaţiť pristáť čo najbliţšie pri mieste nehody, ale najmä v horách zasahuje aj bez
pristátia - s pouţitím palubného navijáka alebo podvesu.
Svedkovia nehody môţu výrazne skrátiť úvodnú fázu zásahu. Medzinárodne zauţívaný
signál, tzv. „Y“, t.j. signál s rukami vzpaţenými pod cca 45-stupňovým uhlom, ak je to moţné
chrbtom k vetru, sa stáva čoraz známejším. Dôleţité je byť videný, aby vás vrtuľník čo
najľahšie v teréne zbadal. Vhodné sú odevy výrazných farieb, v lesnatom teréne sa osvedčili
oranţové vesty, resp. oranţové doplnky oblečenia. Pokiaľ je postihnutý v lesnom teréne a v
blízkosti sa nachádza čistina alebo rúbanisko, jeden zo záchrancov by mal vyjsť tam, kde ho
posádka vrtuľníka ľahšie uvidí.
Rešpektujte pokyny záchrancov Horskej sluţby a posádky vrtuľníka. Pri pristávaní na
turistický chodník je potrebné uzavrieť prístup z oboch strán, aby nedošlo k zraneniu
prechádzajúcich osôb. Toto je aktuálne najmä v priestoroch horských sediel, kde

prichádzajúci z druhej strany hrebeňa nevidia, čo sa deje a zvuk vrtuľníka ich láka pozrieť sa
rýchlo za hrebeň, čo sa tam deje. Priblíţiť sa bliţšie k vrtuľníku je moţné iba na pokyn člena
posádky vrtuľníka. Najviac nebezpečná oblasť je v oblasti chvostovej vrtuľky vrtuľníka.
Pohybujte sa normálnou chôdzou – nikdy nebeţte! Pri pristátí na svahu sa pribliţujte vţdy
odspodu. Venujte pozornosť prizerajúcim sa počas nakladania pacienta s točiacimi sa rotormi
(najmä deti predstavujú zvýšené riziko). Nakladanie pacienta organizuje posádka vrtuľníka,
rovnako tak dvere vrtuľníka otvára a zatvára jedine člen posádky vrtuľníka! Ak neviete, ako
ovládanie dverí funguje, mohli by ste ľahko spôsobiť ich poškodenie.
Pri zásahoch z visu je nebezpečná oblasť pod vrtuľníkom – nie pre riziko pádu vrtuľníka, ale
najmä pre veľmi silný prúd vzduchu od rotora, ktorý dosahuje silu víchrice a ľahko zhodí
i dospelú osobu na zem, resp. dole svahom. Nebezpečný je aj zvírený prach, resp. sneh.
Pri akciách v skalnej stene je potrebné sa riadne zaistiť, aby vplyv rotorového prúdu
nespôsobil pád nedostatočne zaisteného horolezca. Ak vrtuľník zasahuje pod vami, treba
obmedziť pohyb a vyčkať, kým sa vrtuľník vzdiali od steny, aby nedošlo k prípadnému
uvoľneniu skál alebo pádu horolezeckého materiálu na vrtuľník pod vami.
Pri akciách v noci nikdy nesvieťte baterkou priamo na vrtuľník z malej vzdialenosti, mohli by
ste oslepiť pilota (aj relatívne slabým svetlom), pretoţe v noci pouţíva okuliare na nočné
videnie. Pri prílete vrtuľníka je vhodné na lokalizáciu miesta nehody pouţiť blikanie baterkou
alebo cyklistickú blikačku. V noci je potrebná maximálna opatrnosť, pretoţe tma neumoţňuje
vidieť prekáţky, ktoré sú cez deň zjavné!

Prednáška je sprevádzaná obrazovou projekciou v PowerPointe.
6.
Expedition 2008 - Výzva extrémních ţivotních prostředí medicíně
Autoři: MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny
Pod názvem „Expedition 2008“ se v rakouském Ramsau pod Dachsteinem uskutečnila ve
dnech 7. – 9. listopadu 2008 konference horské medicíny věnovaná lékařským aspektům
extrémních ţivotních prostředí. Konferenci zorganizovala interdisciplinární Pracovní
společnost pro horskou medicínu ve Štýrském Hradci (Arbeitsgemeinschaft für Alpinmedizin,
ARGE Graz) v rámci kaţdoročních zasedání Rakouské a Německé společnosti pro horskou
medicínu. Přední rakouští a němečtí odborníci a špičkoví sportovci Christian Schiester
a Christian Stangl se v 18 přednáškách a 20 plakátových sděleních podrobně věnovali
problematice pobytu a pohybu v extrémních prostředích v horách všech kontinentů, i ve vodě,
ve vzduchu a v poušti.
Na pozadí níţe uvedených přednášek je podána aktuální problematika horské medicíny.
Slavnostní přednáška
Christian Schiester: Týrej své tělo, jinak bude tělo týrat tebe
Výšková fyziologie a sportovní medicína
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Domej, Graz: Látková přeměna v kostech v podmínkách
hypobarické hypoxie
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger, Hall/Tirol: Systém krevní sráţlivosti v extrémních
podmínkách
Univ.-Prof. Mag. DDr. Martin Burtscher, Innsbruck: Preaklimatizace v hypoxické komoře
Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Hofmann, Graz: Současné trendy ve výškovém tréninku

Cestovní medicína
PD. Dr. Thomas Küpper, Bad Reichenhall: Účinnost léků ve velehorských výškách
DDr. Martin Haditsch, Leonding/Linz: Infekční nemoci z hlediska výškové medicíny
Dr. Martin Leitl, Hamburg: Srovnání zátěţe civilních a vojenských misí v pouštních
podmínkách – zkušenosti z Darfuru a Afganistánu
Extrémní životní podmínky
Univ. Doz. Dr. Günther Neumayr, Lienz: Cyklistický ultramaraton
Dr. Gerd Kremers, Ulm: Zvláštnosti potápění ve vysokohorských jezerech
Dr. Markus Tannheimer, Ulm: Výkonnost bojových pilotů a expedičních horolezců
v hypobarické hypoxii
Univ.-Prof. Mag. DDr. Martin Burtscher, Innsbruck: Fyziologické parametry extrémního
sportovce
Christian Stangl: Existují hranice lidské výkonnosti? (slavnostní přednáška)
Onemocnění způsobená výškou
Dr. Wolfgang Schaffert, Siegsdorf: Výšková medicína – fakta, omyly a perspektivy
Univ.-Prof. Dr. Franz Berghold, Kaprun: Akutní horská nemoc – State of the Art
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Domej, Graz: Vliv výšky na krevní oběh
Horská medicína pro mládí a stáří
Dr. Holger Förster, Salzburg: Výška a děti
PD Dr. Rainald Fischer, München: Látková přeměna ve výšce
(Expedition 2008 - Medizinische Herausforderungen in extremen Umwelten,
www.expedition-2008.com)

7.
Jan Smolek: Trauma z visu, Souhrn:
V rámci většiny systémů zabraňujících pádům z výšky lze očekávat i určitý počet obětí
setrvávajících po jistou dobu v nehybném visu v postroji. I z tohoto pohledu má známý
algoritmus prvotního chladnokrevného a neuspěchaného zhodnocení situace zásadní význam.
Dlouhotrvající vynucené polohy postiţených mohou být při prvotním náhledu snadno
podceněny. V dnes jiţ poměrně bohatém odborném písemnictví jsou doloţeny ţivot
ohroţující důsledky nastupujících poruch hemodynamiky, mikrocirkulace a metabolicky
významné poruchy prokrvení měkkých tkání.
Autor se po uvedení kapitol o epidemiologii a patofyziologii pokouší připomínkou
syndromu z visu posunout především preventivní opatření na místě události v ţebříčku
preferencí do skupiny záchranářských algoritmů zcela zásadních.

8.
Hypotermie v horských podmínkách
Autor: Kristina Höschlová
Obsah:
- Novinky v postupech v zajištění a směřování hypotermního pacienta
- Triage dle přidruţeného poranění
- Následná primární nemocniční péče
Nové poznatky a zkušenosti dle 2.mezinárodního symposia o úrazové hypotermii,
Zermatt, Švýcarsko 09/2009.
Délka: 20 min.

9.
Hodnocení činnosti LK za rok 2008 – 2009
Autor: Jana Kubalová
Obsah: přehled činnosti LK za poslední dva roky, plán činnosti v příštím roce, 20min

10.
Úrazy v horolezeckém terénu Drátník v roce 2009
Autor: Jana Kubalová
Abstrakt: autorka se zabývá rozborem úrazů, které se v letošním roce staly v jedné
nejoblíbenějších lezeckých oblastí– CHKO Ţďárské Vrchy, oblast Drátník. Společným
jmenovatelem všech nehod byla naprostá nepozornost a vynechání i těch nejjednodušších
základních preventivních opatření.

11.
Léčba a prevence výškové nemoci - poslední doporučení
Autor: Jana Kubalová
Abstrakt: Tématem přednášky je opakování léčby i profylaxe všech forem výškové nemoci.
Autorka se rozhodla zařadit toto téma z důvodu častých dotazů na léčbu nemocí z výšky i
z důvodu zkreslených informací, které mezi horolezci kolují.

12.
Přenosná přetlaková komora – workshop
Autor: Jana Kubalová
Abstrakt: tématem workshopu je představení přenosné hyperbarické komory. V úvodu budou
prostřednictvím ppt prezentace představeny jednotlivé typy komor dostupné na světovém
trhu, princip účinnosti komory a také zásady pouţívání komory při léčbě závaţných forem
nemocí z výšky. Přednáška bude následována praktickou ukázkou a nácvikem správného
pouţití komory Certec.
13.
Úrazy horolezců v ČHS v roce 2009
Autor: Lucie Bloudková
Abstrakt: autorka podává souhrnnou statistiku nahlášených nehod členů ČHS za poslední rok
2009.

14.
Lavinové nehody v ČR – zima 2008/2009
Autor: Martin Honzík
Abstrakt: autor se zabývá přehledem a rozborem lavinových nehod, které se staly na území
ČR v roce 2008 a 2009

15.
Kurzy první pomoci v roce 2008 a 2009-10-09
Autor: Martin Honzík
Abstrakt: autor – vedoucí kurzů první pomoci - podává souhrnnou informaci o proběhlých
školeních instruktorů ČHS a členské základny ČHS v první pomoci a záchraně v horách a
kurzech skalní záchrany.

16.
Pozdní následky omrzlin
Autor: Jaroslava Říhová
Autorka referuje o léčbě pozdních následků omrzlin a srovnává dopad časné amputace
s amputací odloţenou. Ze sledování vyplývá, ţe těţší stupeň omrzlin se zhojí vţdy s následky
a léčba při pobytu horách se lidé neobejdou bez léků. Z uvedeného vyplývá, ţe před cestou do
hor se všichni musí seznámit s riziky pobytu v horách a musí být předem zajištěny léky na
náhlé příhody.

17.
Prevence náhlé smrti u sportovců
Autor: Igor Herrmann
Autor referuje o vyšetřeních sportovců s nálezem neobvyklých a nečekaných poruch
srdečního rytmu. Autor na základě těchto zkušeností (2x asystolie po fyzické zátěţi)
doporučuje před cestou na expedici vyšetření u tělovýchovného lékaře.

18.
Souhrn zkušeností letecké záchranné sluţby Mont Blanc Helicopteres - Avoriaz
(Francie) za 8 let praxe
Autor: Kristina Höschlová
Abstrakt: Autorka podává přehled zkušeností získaných za 8 let praxe letecké záchranné
sluţby Mont Blanc Helicopters, středisko Avoriaz. Na dvou letech z tohoto přehledu sama

participovala.

ZASEDÁNÍ LÉKAŘSKÉ KOMISE UIAA 2009
Zasedání Lékařské komise Mezinárodní horolezecké federace UIAA v Kathmandu
jsme se bohuţel nemohli zúčastnit osobně. MUDr. Jana Kubalová (řádná členka
komise a delegátka ČHS), MUDr. Ivan Rotman (corresponding member).
Publikujeme zápis komise v originále. Na konferenci, která následovala po schůzi,
přednesla MUDr. Kristina Höschlová, členka výboru Společnosti horské medicíny,
dvě velmi dobře hodnocené přednášky.

UIAA MEDCOM MEETING, 16th NOVEMBER 2009
KATHMANDU, NEPAL.
VENUE:
Hotel Manaslu, Lazinpat, Kathmandu, Nepal.
DATE:
The meeting opened at exactly 1000 on Monday 16th November 2009.
PRESENT:
Dr Buddha Basynat, Nepal (President & Host). Dr David Hillebrandt, UK (Vice President,
Minutes)., Dr Alexandra Koukoutsi (Greece), Dr Thomas Kupper (Germany), Switzerland. Dr
Heleen Meijer (Netherlands), Dr Jeremy Windsor (UK), Dr George Rodway (USA had to
leave early). Dr Johan Holmgren (Sweden), Dr. Norihiro Kamikomaki (Japan), Dr. Masako
Horii (Japan), Dr Nenad Dikic (Anti Doping Commission & Serbia), Dr Jabbar Bhatti
(Pakistan), John McGall (Canada),
Guests: Dr Nico de Jong (dentist representing the UIAA Board), Dr Ashish (Intern, Nepal.
Helper and Sec of Mountain Medicine Society of Nepal).
APOLOGIES:
Jim Milledge (UK), Dr Ivan Rotman (Czech Republic), Dr Urs Hefti (Switzerland), Volker
Schoffl (Germany), Skiaa Sven Christjar (Norway), Patrick Peters (Luxembourg), Angelini
Corrardo (Italy), Franz Berghold (Austria), Dominique Jean (France), Paul Friedman (USA),
Jalal Shahbazi (Iran), Hamid Mosaedian (Iran), Christian Wied (Denmark), Audrey Morrison
(UK), Robert Naeije (Belgium), Michiro Nakashima (Japan), Enrico Donogani (Italy), Justin
Venables (NZ). Wolfgang Domej (Austria), Ulf Gieseler (Germany).
INTRODUCTIONS
All members introduced themselves.
UIAA REPORT.
Buddha had attended UIAA AGM meeting at Proto in Portugal reporting on a productive and
genial meeting with progress being made. Oxygen is not a banned drug under WADA

(Position on Acetazolamide section five “masking agent”). Mike Mortimer was looking at the
relationship with the Germans and Austrians who had left (hopefully temporarily) and their
departure has worked as a potentially beneficial “wake up call” to the UIAA. The valuable
contribution for the Petzl Foundation & Jean-Franck Charlet was mentioned.
COUNTRY REPORTS:
USA
George described the role of the Wilderness Medicine Society (WMS) in the USA and its
valuable Journal which now has a High Altitude Editor (Jeremy Windsor UK) and hopes to
take more altitude papers with an emphasis on the practical which could work with the UIAA.
The research role of the High Altitude Medicine and Biology Journal was mentioned. George
also looked at work on BP at altitude and new editions of various, already respected, altitude
books. www.physiosim.org as a teaching tool was highlighted.
Serbia
Nenad outlined his anxiety about lack of screening or education about altitude medical
problems for professional and recreational trekkers and mountaineers.
Pakistan
Jabbar said there was little organised mountain medicine in Pakistan. He recently instigated
some nutrition work. Siachen stimulated military medics to do some work. Jabbar could not
join this work but has himself been a keen active mountaineer and now he is retired from
Army hopes to take things further.
Greece
Alex has continued to strive to educate climbers in Greece with a conference attended by Jim
Milledge. She has worked with a group on Kilimanjaro. The Greek Medex booklet has been
very popular.
Germany:
Thomas continues to do a massive amount of work on UIAA Mountain Medicine Guidelines
and his unit at Aachen is doing more work. Forty One lectures on altitude medicine have been
delivered and now a definitive book has been published in German. 12 of the 15 UIAA
recommendations have been translated into German.
Canada:
Canada may or may not have a mountaineering medical commission. John outlined the vast
increase in numbers mountaineering in Canada and throughout the world and his personal
anxiety regarding the lack of experience of many “instant mountaineers” after a quick buzz
with no time for an apprenticeship period.
UK
2009 has been a year for consolidation for UK Mountain Medicine. The data from the
Caudwell Everest trip is still being analysed and this year a few further Caudwell trekking
groups undertook the EBC trek to obtain more data. A Birmingham based research trip visited
Peru for medical work. The UK UIAA diploma seems to have reached maturity with 100
holders. It is now found that many requests are being received for diploma holders to run
courses and symposia for interested professional groups (guides) and lay mountaineers such
as the Alpine Club and British Mountaineering Club. The medex book continues to be
translated into other languages and is a free download on www.medex.org.uk.
The members where updated on Jim Milledge’s health and wished him well.

Czech Republic
Ivan Rotman had sent a report on his country’s activities which had been circulated by E mail.
France
No report since Dominique unable to attend due to lack of financial support from French
Mountain Medicine community.
Japan
Masako outlined the details of the deaths of 10 people dying in one mountain storm in
Northern Japan. All but one victim were on organised trips.
Japan is very active in setting up a version of the UIAA Diploma which they hope will be
running early in 2010
Netherlands
Helen reported on the work done with the Alpine Club to set up modules to train instructors
and lay climbers. This has resulted in a major restructuring of the training programme
coordinated by the medical commission. The UIAA advice papers are being translated into
Dutch as is the Medex booklet.
Sweden
Mountain Medicine Commission is now two years old and work continues to be done
translating Medex booklet. Support has been given to specific ski competitions and to some
specific expeditions. Ski medicine has been established in Sweden for years.
Nepal
Buddha reported that Himalayan Rescue Assn and Mountain Medicine Society of Nepal have
been working together on education and also hosting some international meetings.
WEBSITE HEALTH ADVICE FOR COMMON HIGH ALTITUDE JOURNEYS
George Rodway introduced the project that he and Jeremy Windsor have started giving details
of common high altitude journeys on the UIAA website with emphasis on health problems
and health facilities. So far the web based article on Kilimanjaro has had many hits and they
hope to tackle other areas such as the Everest Base Camp trek, Aconcagua, Annapurna Trek.
They would welcome more help on other area. ACTION GEORGE RODWAY & JEREMY
WINDSOR WITH OTHERS
WEBSITE
The UIAA website has been updated and the medical section has a much more prominent
area. Dale Bechtel is the Webmaster and Buddha reported how helpful he is.
UIAA CONSENSUS PAPERS
Discussion led by Thomas
CURRENT PAPERS
Most of the 15 advice papers have now been updated. Many are being translated but more are
needed. Thomas has translated 12 into German. Sylvia has translated 4 into Spanish and is
confident that she will manage more. No information that any work is going on with French
or Italian translations. Japanese almost finished translations. Helen almost finished Dutch
translation. All translations should be on national sites and on the UIAA site. Please send all
translations to Thomas for forwarding to Dale after checking for updates. ACTION BY
EACH TRANSLATOR & THOMAS

REVIEW OLD PAPERS
Patrick’s paper on Mountain Medicine Education needs updating (? ACTION PATRICK).
Volker’s paper on blood transmission in competition climbing may be updated by competition
climbing organisation. Body mass index paper by Volker on hold.
NEW PAPERS
Doping in Mountaineering: ACTION URS & THOMAS
Eye Problems at Altitude: ACTION DAVID HILLEBRANDT TO APPROACH UK
EXPERTS
Dental problems at Altitude: ACTION THOMAS ET AL
Non Caucasians at Altitude. Discussion on fact UIAA very Caucasian based and need to
acknowledge some physiological differences for other nationalities (eg Sickle cell disease).
ACTION BY DRS FROM JAPAN WITH SUPPORT FROM THOMAS
Expedition/Trekking Guide Contract. Discussion regarding whose role this is ?
UIAGM/IFMGA/ International Moutanin Leader/UIAA? ACTION BY THOMAS TO
LIAISE WITH NICO FOR OPINION BY UIAA BOARD.
Poisonous Animals. Any paper should be designed for animals for animals likely to be
encountered by climbers so avoid fish. ACTION SYLVIA.
Healthy to the Mountains: Advice on how to arrive in the mountains having survived the
health risks of travel. ACTION THOMAS TO COORDINATE
Minimal Standards for artificial Hypoxia. Do we have an obligation to set minimal standards
for hypoxia training centres or work environments (libraries/museums). Discussion on role of
UIAA in this complex potential commercial field. ACTION COORDINATED BY THOMAS
TO TAKE IT FORWARD.
LUNCH
1300-1415. A buffet meal.
UIAA REQUEST FOR INCREASED PLANNING & BUDGET
Nico outlined long terms plans for UIAA being professional, responsible and Global. There is
a desire to improve services, reduce membership fees to encourage less financially secure
countries. To do this the UIAA needs to increase revenue.
ACONCAGUA REGULATIONS
Despite a year of efforts with letters being sent to the Argentine authorities written in Spanish
and English by the UIAA and British Mountaineering Club no replies have been received
from the local authorities.
KILIMANJARO
We revisted this on going problem of comercial compaies going too high too quickly here,
and on other mountains. We looked at options.Our UIAA comercial trip advice trip and Kili
advice sheet were new develpoments. Kili now has a helicopter rescue service! In last two
years more people are using the longer routes. Young traevllers taking cheap in country trips
were highlighted as a risk group. The concpt of a UIAA tour approval label was aired.
THEACTION BY ALL TO EDUCATE WITHIN OWN COUNTRY POSSIBLY VIA
MEDIA.
DIPLOMA
The diploma in many ways remains the flagship of the UIAA Medcom.

The professionalisation of the Diploma application and registration system continues. The
new application form was unanimously approved.
We looked at the principle and pros and cons of charging for the UIAA label and discussed
the fact that it was still being used by countries that had left the UIAA. Hopefully they will
soon return to the UIAA family before their courses come up for reapproval.
UIAA ANTI DOPING
Nenad outlined the work of the UIAA antidoping commission which is fully approved by
WADA\and the need for medical support. He gave background, current work and future
plans. Much of the work involved Ice Climbers with research on competition climbers body
stature. Advice had already been given on the aceptibility of Oxygen use at altitude. Anxieties
were aired on the use of drugs and supplements by younger members for competition
climbing. ACTION POSSIBLY COMPARATIVE WORK WITH VOLKER.
An intense discussion followed on Oxygen and acetazolamide was mentioned.
DEATHS
Buddha asked us to give thought to the recent deaths of Sir John Crofton with his work on
infectious diseases especially TB a scourge of poorer hill people, of Dr Charles Houston well
known American High Altitude doctor and John had asked for a moments silence in memory
of Thomas Huber who died on a solo attempt on a peak in Nepal in the last few days.
ICAR/UIAA COPERATION
The need for continued cooperation with our welcoming colleagues from ICAR Medcom was
mentioned. The concept of a joint meeting in Arequipa was aired. ACTION BUDDHA.
NEXT MEETINGS:
?Aug 7, 2010 Arequipa, Peru in August with ISMM.
2011 possibly Norway or Sweden.
2012 possible work with UIAA General Assembly in Amsterdam (NENAD)
THANKS
To Mountain medicine Society of Nepal & Dr Buddha Basnyat.
CLOSE OF MEETING
1705 (Phew)
MINUTES
Taken by David Hillebrandt and typed 16/11/09 during meeting.

UIAA MOUNTAIN MEDICINE CONFERENCE IN KATHMANDU.
Manasalu Hotel, Lazimphat, Nov 17, 2009
(Talks should not be longer than 20 mins and there is an additional 5 mins for question and
answers)
Welcome and registration.
Altitude Sickness
Treatment of Altitude Sickness
Mountain Mortality
Work in Hypoxia

Buddha Basnyat
Siddhartha Yadav
Jeremy Windsor
Thomas Kuepper and colleagues

Tea
Mountain Medicine Diploma
Injury Risk via Ferratas
ECG at altitude
Hypoxia and the rat brain: MRI ganges
Psychological Aspects of Expedition Medicine

David Hillebrandt
Thomas Kuepper and colleagues
Jeremy Windsor
Sanju Lama
Kristina Höschlová

Lunch
Khunde Medicine
Borg Scale at high altitude
Tilicho Peak Disaster 2008
Blood Pressure at altitude

Kami Sherpa
Thomas Kuepper and Colleagues
Jalal Shabazi
Jeremy Windsor

Tea
Airforce and Rescue in Iran
Alpine Helicopter Rescue
Commercial Expedition Company: Screening Clients
Enteric and other Febrile Illnesses in the Tropics
Mountain Medicine Society of Nepal
Masako Hori ( 10 mins) and Vidyasagar will also speak
End of Programme.

Jalal Shabazi
Kristina Höschlová
David Hillebrandt
Buddha Basnyat
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Český horolezecký svaz
Lékařská komise
Zpráva o pracovní cestě

21. MEZINÁRODNÍ KONGRES LÉKAŘŮ HORSKÝCH
ZÁCHRANNÝCH SLUŢEB, INNSBRUCK 7. 11. 2009
21. Internationale Bergrettungsärztetagung, Innsbruck 7. November 2009
na téma:

Akutní psychologie – kritický pohled na problematiku
Notfallpsychologie - kritisch hinterfragt

Akutní psychologicko-sociální péče v horské záchranné sluţbě – zkušenosti
Bavorské horské sluţby
„Psychosoziale Notfallversorgung im Bergrettungsdienst - Erfahrungen der Bergwacht Bayern“ A.
Müller-Cyran, München

Podle čeho poznáme dobrý krizový intervenční tým?
„Woran erkenne ich ein gutes Kriseninterventionsteam?“ V. Gmeiner, Wien

Můţe akutní psychosociální péče zabránit vzniku posttraumatických stressových
poruch?
„Kann psychosoziale Notfallversorgung posttraumatische Belastungsstörungen verhindern?“ Th.
Beck, Innsbruck

Krizový intervenční tým – výzva k pozoru
„Kriseninterventionsteams - Ein Wort der Vorsicht“ R. Morawetz, Innsbruck

Psychická první pomoc
„Psychische Erste Hilfe“ W. Ladenbauer, Wien

Obtížné případy reanimace
Schwierige Reanimationsszenarien

Kříšení při traumatické zástavě oběhu: kdy a jak?
„Reanimation bei traumatischem Kreislaufstillstand: wann und wie?“H. Forster, Buchenberg

Výskyt a prognóza hypoxického poškození mozku - odvrácená strana medaile
„Inzidenz und Prognose hypoxischer Hirnschäden - die Kehrseite der Medaille“ B. Pfausler, Innsbruck

Ukončení resuscitace – kdy a proč?
„Reanimationsabbruch - wann und warum?“ W. Voelckel, Salzburg

Defibrilace
„Defibrillation“ M. Baubin, Innsbruck

Přístroji podporovaná kardiopulmonální resuscitace – smysluplné novinky
„Geräteunterstützte CPR - Eine sinnvolle Neuerung?“ D. Oberladstätter, Innsbruck

Zkušenosti z praxe
Erfahrungen aus der Praxis

Těţká akcidentální hypotermie
„Schwere akzidentelle Hypothermie“ W. Tafatsch, Saalfelden

Pád a polytrauma
„Absturz und Polytrauma“ B. Rainer, Bozen

Parní sonda a vyhledávací kamera při lavinovém zásahu
„Dampfsonde und Ortungskamera im Lawineneinsatz“ P. Veider, Mühlbachl

Moţné je všechno – Stilfserjoch 2008
„Alles Denkbare ist möglich - Stilfserjoch 2008“ E. Fop, K. Habicher, M. Kaufmann, Bozen und
Innsbruck

Dobrodružné akce a soutěže v extrémních sportech v horách
Abenteuerevents und Extremsportbewerbe im Gebirge

Typická poranění a onemocnění u běţců v horách a na lyţích
„Typische Verletzungen und Erkrankungen bei Berg- und Schitourenläufern“ M. Burtscher, Innsbruck

Co musí lékař záchranné sluţby vědět o dopingu?
„Doping - was der Notarzt wissen muss“ W. Schobersberger, Innsbruck

Medicína akcí v divočině – poučení z mimoalpských zlušeností
„Wilderness Event Medicine - Lernen aus außeralpinen Erfahrungen“ F. Elsensohn, Röthis

Soutěţe v extrémních sportech ve vysokých horách – zkušenosti ze Švýcarska
„Extremsportbewerbe im Hochgebirge - Erfahrungen aus der Schweiz“ S. Bohn, Davos

Teorie a praxe – zkušenosti z Tyrolska
„Theorie und Praxis - Erfahrungen aus Tirol“ F. Kroesslhuber, Lienz

Běh na Zugspitzi 2008 – Zkušenosti z Bavorska
„Zugspitzlauf 2008 - Erfahrungen aus Bayern“ A. Zobel, Murnau

Valné shromáždění Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou
medicínu
Generalversammlung der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin

Přednášky byly nahrávány na audio CD a spolu s některými prezentacemi jsou
k disposici.
13.11.2009 MUDr. Ivan Rotman

