
Zápis jednání výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 
dne 24.1.2008 

 
Jednání výboru ČSHM, které proběhlo dne 24.1.2008 v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, se 
zúčastnili: MUDr. Růžička J., PhD., MUDr. Došel P., MUDr. Hájek M., MUDr. Novotný Š., 
MUDr. Macura P. a MUDr. Kriška P.  Omluvena:  Maršálková J. 
 
Průběh jednání:  
 
1. Výsledky korespondenčních voleb OS ČSHLM JEP:  
      Výbor vzal na vědomí zprávu o výsledcích korespondenčních voleb, kterou podal předseda       
       volební komise MUDr. Došel. Celkově bylo přijato 45 platných volebních lístků.  
 
Pořadí kandidátů dle počtu platných hlasů: 
       
Výkonný výbor OS ČSHML JEP: 

Došel Petr, MUDr.                                   43 hlasů 
Hájek Michal, MUDr.                              42 hlasů 
Macura Pavel, MUDr.                              38 hlasů 

      Kriška Peter, MUDr.                                37 hlasů 
      Novotný Štěpán, MUDr.                          34 hlasů 

Maršálková Jana                                       31 hlasů  
Růžička Jiří, MUDr., PhD.                       23 hlasů 
Greguš Igor, MUDr.                                 21 hlasů 
Emmerová Milada, Doc., MUDr.,CSc.    20 hlasů 
Hrnčíř Evžen, Doc.,MUDr., CSc.,MBA  19 hlasů 

 
Revizní komise: 

Sázel Miloš, MUDr., CSc.                         42 hlasů 
Zapletalová Jitka, MUDr.                          39 hlasů 

      Greguš Igor, MUDr.                                  37 hlasů 
 

Na základě výsledků voleb byli zvoleni členové následujících orgánů:  
 
Výbor OS ČSHML JEP: 
      Došel Petr, MUDr.            

Hájek Michal, MUDr.       
Macura Pavel, MUDr. 
Kriška Peter, MUDr. 
Novotný Štěpán, MUDr. 
Maršálková Jana 
Růžička Jiří, MUDr., PhD. 

Revizní komise: 
Sázel Miloš, MUDr., CSc.                         
Zapletalová Jitka, MUDr.                           

      Greguš Igor, MUDr.                                   
 
 

Volby rozhodly o následujících změnách stanov OS ČSHLM JEP: 
1) čl. 2,bod 3-vyškrtnutí  garance postgraduálního vzdělávání a pověření k provozování 

oboru(ze zákona zajišťuje IPVZ)  
2) čl. 8, bod 2- prodloužení termínu konání volebního shromáždění ze 2 na 4 roky 



3) čl.9, bod 7 a čl.10,bod 1- prodloužení funkčního období výboru a RK ze 2 na 4 roky 
4) čl.11,bod 3- změna výše poplatku za členství v OS 

 
Zároveň uložil předsedovi volební komise seznámit členy odborné společnosti s těmito výsled-
ky. Hájek provede změny ve stanovách OS ČSHLM a dá na vědomí sekretariátu ČLS JEP. 
  
2. Volba funkcionářů výboru: Výbor zvolil své funkcionáře následovně(dále již bez titulů): 

Předseda:     Hájek Michal 
Místopředseda:    Kriška Peter 
Vědecký sekretář:    Růžička Jiří 
Pokladník:     Maršálková Jana 

 
3. Vyhláška 331/2007: Výbor konstatuje, že bodové hodnocení, jak vyplývá z nových kódů 

výkonů, je pro HBO výhodný. Kriška upozorňuje jednotlivá pracoviště HBO na nutnost do-
plnit smlouvy s pojišťovnami-zcela nové kódy výkonů, dále v centrálním registru VZP za-
evidovat SZP-dle nového Sazebníku výkonů jsou spolunositelky výkonu. Detailní informace 
pro HBO pracoviště zpracuje Kriška a rozešle Hájek. Nutno důsledně naplnit obsah kódu 
výkonu – komprese a dekomprese musí trvat 30 min a isokomprese 90 min.  

 
4. Výběr regulačních poplatků: V nově nasmlouvaných kódech 78841, 78843 a 78845 je  

práce lékaře již zakalkulována. Z tohoto důvodu doporučuje výbor rutinně nevykazovat kód 
cílené vyšetření a nevybírat regulační poplatek. V případě nutnosti provedení klinického vy-
šetření a vykázání cíleného nebo kontrolního vyšetření je nutno regulační poplatek vybírat. 
Současně je však nutno o vyšetření provést pečlivý záznam do dokumentace. 

 
5. www.cshlm.cz:  Hájek informoval, že uvedené stránky jsou již aktivní, v současnosti jsou ve 

výstavbě.  Předseda požádal webmastera o poskytnutí přístupových hesel k aktualizaci strá-
nek. 

 
6. Odpověď MZD na žádost ve věci dodatkové dovolené: Zákon je přijat a jeho změna je 

v současnosti nereálná. V případě jeho novelizace žádá výbor OS ČSHLM o možnost jeho 
připomínkování. 

 
7. VZP vs. Prajzko Hronov: Kriška konstatoval, že v prosinci 2007 proběhlo smírčí řízení 

mezi VZP a HBO pracovištěm Prajzko Hronov, kterého se zúčastnil za odbornou společnost. 
Tvrdý spor, jehož podstatou byl závěr kontroly VZP se zjištěním nedostatečného vedení do-
kumentace, zatím nebyl dořešen. Výbor upozorňuje všechna pracoviště na zvýšení pozornos-
ti a důkladnosti při vedení dokumentace. V dokumentaci musí být zaznamenány zápisy o vy-
šetření jednotlivých pacientů a jejich stavu před a po ukončení každé expozice. Výbor spo-
lečnosti si je vědom významu této problematiky a pracuje na standardu vedení dokumentace-
viz dále.  

  
8. Kongres 1. ODHM 2008 v Čeladné:  Hájek informoval o základních datech kongresu, kte-

rý se uskuteční ve dnech 12. – 13. 6. 2008 v Čeladné. Pozvánky byly rozeslány elektronic-
kou poštou. Na kongres je možno se přihlásit k pasivní i aktivní účasti on-line z webových 
stránek www.hbova.cz. Zároveň pozval členy společnosti k účasti a vyzval členy výboru 
k aktivnímu vystoupení. 

 
9. Schválení nových členů ČSHLM: Výbor konstatuje,že v uplynulém období ukončilo člen-

ství 6 členů.  Současně se přihlásilo a bylo schváleno přijetí 9 nových členů. V současnosti 
má společnost 76 členů. Výbor vyzývá k přihlášení kolegy z oboru letecká medicína. 

 



10.  Do funkcí regionálních konzultantů byli navrhnuti předsednictvu ČLS JEP:  Hájek pro vý-
chodní část republiky a Kriška pro západní část republiky. 

 
11. Připravované novely zákonů č. 95/2004, 96/2004 a provádějících vyhlášek- 423/2004, 

424/2004 a jiné: Hájek zaslal MZD stanovisko k novele vyhlášky 423/2004-doplnění tabul-
ky o OS ČSHLM při organizování akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci celoživotního 
vzdělávání(CV). Výbor konstatuje, že zavedení kreditního systému pro postgraduální specia-
lizační vzdělávání(vč.absolvování stáže na zahraničním pracovišti) nepřináší novou kvalitu 
oproti stávajícímu systému a zejména neodpovídá současným podmínkám financování vzdě-
lávacího procesu ve zdravotnictví.    

 
12. KURZ IPVZ: kurz HMO proběhne v IPVZ v termínu 22. až 29. 9. 2008. 
 
13. Výbor vzal na vědomí informaci Emmerové o špatném technickém stavu plzeňské hyperba-

rické komory a potížích s financováním nákupu nové komory  
 
14. Standardy:  

• Dokumentace – Kriška: předvedl možnou variantu vedení dokumentace, vypracuje 
definitivní verzi standardu.  Oponenturu vypracují : Hájek, Došel   

• DCS – dopracuje Novotný-oponenturu vypracují Macura, Růžička   
• Oxid uhelnatý – Vypracovala Emmerová, oponenturu vypracují  Růžička, Hájek   

 
  
Praha 31.1.2008 
        Zápis vypracovali:   
        MUDr.Došel P., MUDr. Hájek M 


