Lékařská komise Českého horolezeckého svazu
Společnost horské medicíny c/o Český horolezecký svaz, Česká republika

17. Pelikánův seminář "Aktuální problémy horské medicíny"
v sobotu 21. 10. 2006 od 9 hodin
Penzion Hájenka, Seč – Ústupky 325, www.hajenka.cz

Program
Horská medicína ve světě 2006
Zasedání a konference horské medicíny Lékařské komise UIAA, Snowdonia, Plas Y Brenin 2006
(MUDr. Jana Kubalová
Frankofonní kongres horské medicíny, Švýcarsko, Zinal, březen 2006 (MUDr. Kristina Höschlová)
Systém záchrany v alpských střediscích (MUDr. Kristina Höschlová)
Helimed 2006 (Robert Bednařík)
Webová stránka Společnosti horské medcíny(MUDr. Ivan Rotman)
Novinky v literatuře(MUDr. Ivan Rotman)

Lékařské zabezpečení výprav do velehor a vzdálených oblastí I – teoretické předpoklady
Zátěžové testy: přínos pro pobyt ve velehorách, srovnání vyšetřování v laboratoři a v terénu.
(MUDr. Igor Herrmann)
Nutriční aspekty aktivního pohybu ve vysokohorském prostředí (MUDr. David Tuček)
Léky a právní aspekty preskripce, informace o problematice (MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jana Kubalová)

Lékařské zabezpečení výprav do velehor a vzdálených oblastí II – zprávy a zkušenosti z expedic
Zázračný Diamox, nebo dokonalá aklimatizace?. Krátkodobé pozorování oxymetrické během pobytu na Kavkaze.
(MUDr. Miroslav Novotný)
Horská nemoc při plicní anomálii (MUDr. Denisa Pelikánová)
Zdravotní rizika trekkingu na Novém Zélandu (MUDr. Igor Herrmann)
Zájezd na lyžích do Japonska (MUDr. Zuzana Bednářová)
Návštěva Kanárských ostrovů (MUDr. Zuzana Bednářová)

Výuka zdravovědy v horolezectví a horských sportech
Činnost lektorského sboru Lékařské komise ČHS r. 2005/2006 – Kurzy první pomoci a záchrany v horách (pro instruktory
a členy ČHS). (Martin Honzík, MUDr. Jana Kubalová Pavel Neumann)
První pomoc a záchrana v horách – návrh na akreditovaný kurz (MUDr. Jana Kubalová)
První pomoc na laně, aneb Ošetři a zachraň na skále, ledu a sněhu 2006(MUC. Tomáš Obtulovič)
Kurz první pomoci a horské medicíny "První pomoc na laně aneb Ošetři a zachraň na skále, ledu a sněhu" v zimním
sezóně 2005/2006 aneb Jak to vypadalo v Krkonoších, Tatrách a v Alpách? (MUC. Tomáš Obtulovič)

Poškození chladem v horolezectví
První pomoc při lavinových nehodách (MUDr. Ivan Rotman)
Péče o podchlazené pacienty v podmínkách Královehradeckého kraje – přednemocniční péče – triage a volba cílového
pracoviště. (Martin Honzík)
Následky omrzlin a jejich léčení (MUDr. Jaroslava Říhová)
Hiblerův zábal v praxi (Ing. Ladislav Sieger, CSc.)

Sportovně medícínské aspekty sportovního lezení
Seminář Sportklettern – Sportmedizinische Aspekte, Obertrubach, Frankenjura, Německo 8. – 11. 6. 2006
(MUC. Tomáš Obtulovič)

Prevence úrazů v horolezectví
Úrazy členů ČHS: hlášení v letech 2005 – 2006(MUDr. Lucie Bloudková)
Sledování smrtelných úrazů v horách a v horolezeckém terénu Bezpečnostní komisí ČHS (Dr. Tomáš Frank, Tomáš
Kublák)
Bezpečnostní směrnice ČHS – novela Zásad bezpečného provozování horolezectví kontra vytvoření zcela nové směrnice
(Dr. Tomáš Frank, Tomáš Kublák)
K programu pište na i.rotman@volny.cz,
sledujte průběžně na webových stránkách www.horska-medicina.cz a www.volny.cz/i.rotman/.

