Lékařská komise
předsedkyně J. Kubalová
Lékařská komise pracovala ve složení J. Kubalová, M. Honzík, L. Bloudková, I. Herrmann, I. Rottman,
J. Říhová, L. Sieger.
Hlavní náplní práce Lékařské komise je vzdělávání, které je zaměřeno na širokou horolezeckou
veřejnost, na instruktory ČHS a také na lékaře a další zdravotnický personál. Komise úzce spolupracuje
s metodickou komisí, která zajišťuje školení instruktorů i další metodické akce.
Komise se i v roce 2013 podílela na školení nových instruktorů i na doškolování, které zajišťuje
metodická komise. Na školeních a kurzech se podílí hlavně J. Kubalová a M. Honzík, kteří jsou
současně lektory metodické komise.
Hlavní akcí lékařské komise byl již tradičně Pelikánův seminář, který komise pořádá se Společností
horské medicíny. Loňský, již 24. ročník, byl na základě domluvy z předchozího roku uspořádán ve
spolupráci s lékařskou komisí SHS James a konal se ve Vysokých Tatrách, v Tatranské Lomnici.
Seminář byl opět dvoudenní a zaznělo na něm 25 přednášek a prezentací, které si přijelo poslechnout
více než 70 účastníků. Další ročník Pelikánova semináře se bude opět konat v ČR, ke spolupráci jsou
přizváni i zástupci Polska.
Komise pokračovala ve sledování a vyhodnocování úrazů a nehod, ke kterým dochází při horolezectví
a jeho disciplínách, s cílem upozornit na opakující se rizikové situace, formulovat doporučení apod.
Výsledky roční evidence nehod a úrazů byly prezentovány na Pelikánově semináři a jsou k dispozici na
webu ČHS. L. Bloudková, která má sledování úrazů na starosti, ale konstatovala, že ochota nahlásit
nehodu je velmi nízká, takže poznatky, které jsou k dispozici, nelze zobecňovat.
J. Kubalová a I. Rottman se zúčastnili schůze Lékařské komise UIAA, která se v rámci mezinárodní
konference Hypoxia konala v Polsku. I. Rottman se zúčastnil také Mezinárodního kongresu lékařů
horských záchranných služeb v Innsbrucku.
V průběhu roku 2013 pokračoval prodej šátků s piktogramy poskytování první pomoci a nově začaly být
nabízeny obaly na lékárničky, které byly vyrobeny ve spolupráci ČHS s firmou Singing Rock, která je
partnerem ČHS.
V roce 2014 se kromě standardní činnosti počítá i s účastí několika členů komise na světové konferenci
High Altitude Medicine and Physiology, která se bude konat v Bolzanu.

