ZASEDÁNÍ LÉKA SKÉ KOMISE UIAA A KONFERENCE HORSKÉ MEDICÍNY,
AACHEN, 8. – 11. zá í 2005
Zasedání Léka ské komise UIAA se konalo 8.9.2005 v Institutu letecké medicíny Univerzitní kliniky
v Cáchách, asi sto metr od hranice N mecka s Belgií a Holandskem.
Universitätsklinikum Aachen má 1400 nemocni ních l žek, je sou ástí univerzity Rhein-Westfällische
Technische Hochschule (RWTH), na které studuje 3000 student . Ú elná architektura vzhledu asi tak
chemi ky, naftové rafinérie.
P ítomni: Thomas Küpper (z hostitelského N mecka), Buddha Basnyat (prezident LK UIAA, Nepal),
David Hillebrandt (viceprezident, UK), Jim Milledge (prezident Mezinárodní spole nosti horské
medicíny ISMM, UK), Ivan Rotman (CZ), Dominique Jean (F), Silvia Ferrandis Barres (ES), Helen
Meijer (NL), Naoko Shiga (JAP), Hajime Tsunoda (JAP), Urs Hefti (CH), Hamid Mosaedian (Iran), Jalal
Shahbazi (Iran), Volker Schöffl (D), Paul Dobbelaar (NL)
Úvodem referoval Buddha Basnyat o n kterých názorových problémech ve vztazích sportovního lezení
k tradi ní roli UIAA, došlo ke zm nám ve vedení a prezidentem UIAA byl zvolen Alan Blackshaw (UK).
Thomas Küpper se zú astnil zasedání v Arnheimu, kde mj. došlo k dohod , že problematika používání
lék v horách (doping) je v kompetenci LK UIAA. Vyslovena nad je, že na UIAA v Singapuru bude
dosaženo více konsensu. V rámci LK se prolínají úlohy v oblastech sportovního lezení a horolezectví,
aniž by docházelo ke zájmovým st et m a t žkostem.
Pokladník komise Urs Hefti vysv tlil zprávu o financích komise p ipravenou minulým pokladníkem
Bruno Durrerem. Pro další projekty budou k disposici ur ité prost edky.
Jedním z projekt Léka ské komise je vytvo ení pracovní skupiny „Léky ve výšce“ k p ezkoumání
problematiky používaných lék s ohledem na jejich p íznivé a nep íznivé ú inky. Po diskusi bude možné
vydat doporu ení pro léka e i laickou ve ejnost. Zneužívání lék ve sportovním lezení je ú eln
v kompetenci Mezinárodní antidopingové asociace, která zahrnuje všechny sout žní sporty.
„Vlajkovou lo „ LK UIAA – Komisi pro Diplom horské medicíny – koordinoval dosud Bruno Durrer.
Stoupá po et zemí, které se o tento diplom zajímají a rozši uje se i problematika právních d sledk
existence tohoto léka ského oboru, snaha o dosažení univerzitního akademického uznání v jednotlivých
státech. Zvyšují se nároky na transparentnost posuzování jednotlivých kurs horské medicíny. Patrick
Peters (Luxembourg) p ednese zprávu o sou asném stavu na konferenci p íští den.
Internetová stránka LK je nejd ležit jším prost edkem ú inného pln ní preventivní úlohy komise pro
horolezeckou ve ejnost. Je t eba ji aktualizovat, zkontroloval e-mailové adresy delegát v komisi a
aktivizovat „spící“ leny s nad jí na získání nových aktivních spolupracovník . Paul Dobbelaar bude
koordinovat úsek „ astých otázek“ (Frequently Asked Questions, FAQ). Pro ve ejnost je pot eba
zpracovat základní informace o „cestovatelských pr jmech“.
P i sch zi komise bylo tém dokon eno metodické doporu ení LK UIAA „ išt ní vody v horách“ (pro
asovou tíse nemohly být dokon eny všechny odstavce, pracovní text je k disposici). Bude t eba
zpracovat dv verze: jednoduchý pou ný dokument pro horolezce – laiky a podrobné doporu ení pro
léka e, komer ní akce a vedoucí výprav.
Metodické doporu ení LK UIAA „Výživa v horách“ je aktualizováno (lze p eložit do eštiny). lenové
komise si jsou v domi rozdíl a neshod mezi teorií výživy a praxí – skute nou chutí a oblibou, hmotností
potravy a paliva, p ípravou stravy a dalšími horolezeckými faktory. Nejd ležit jšími zákony jsou
„kalorie, kalorie a kalorie ve výšce“ navzdory teorii (primární je úhrada energetické pot eby).

Novými leny komise se stali Dr. Hamid Mosaedian a Dr. Volker Schöffl, novými dopisujícími leny byli
zvoleni kardiolog Ulf Gieseler (DAV), bývalý prezident LK UIAA Franz Berghold (A) a Alexander
Kokorin (Rusko).
P ítomní lenové komise p ednesli své zprávy o innosti (zpráva za HS je k disposici). Volker Schöffl
p edstavil knihu One Move Too Many: “How to understand the injuries and overuse syndromes of rock
climbing” o prevenci poškození z p etížení p i sportovním lezení, která vyšla v sou asné dob v USA
v angli tin (dle www.amazon.com není distribuována do Evropy). Tato publikace vyšla již roku 2001
v n m in (viz recenze v Bulletinu LK a SHM 2002: „Thomas Hochholzer, Volker Schöffl. 226 stran.

17,80 EUR. Lochner Verlag, Ebenhausen, 2001: Pod názvem „So weit die Hände greifen…“ – „Kam až ruce
dosáhnou“ aneb také a p edevším „Kolik ruce vydrží“ vyšlo koncem roku 2001 již t etí vydání léka ského
rádce (nejen) pro sportovní lezce, „jediná a nejlepší kniha na trhu o poran ní p i lezení,
http://www.softrock.de).“

P íští sch ze LK UIAA: UK National Mountaineering Center at Plas Y Brenin at Capel Curig in
Snowdonia in North Wales 28.9.2006 s následnou konferencí horské medicíny..¨. Pro rok 2007 se jako
místo zasedání komise nabídlo ecko.

SYMPOSIUM LÉKA SKÉ KOMISE UIAA

SOU ASNÁ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V HORÁCH A VE VELKÝCH VÝŠKÁCH
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Zahájení a uvítání

Dr. Küpper, RWTH Aachen, d kan Prof. Lutticken, editel Institutu letecké medicíny Prof. Gerzer,
prezident LK UIAA Dr. Basnyat

Profylaxe infekcí p i trekkingu a horolezeckých expedicích
Dr. Rieke, CRM Düsseldorf

Zdravotní problémy u trekker a horolezc v Himalájích
Dr. Basnyat, Nepal International Clinic, Kathmandu

P íprava ú astník a hodnocení rizika p i organizovaném trekkingu
Dr. Küpper, RWTH Aachen

Spánek ve výšce, theophylin a akutní horská nemoc
Dr. Netzer, Bad Reichenhall

V erejší zkušenost – vyhlídky pro budoucnost
Prof. Milledge, Great Britain

Bezpe í v horách: úrove zdatnosti a ergonomické požadavky
Dr. Gigliotti, Italia

Pracovní zatížení p i první pomoci a záchran v horách
Dr. Küpper, RWTH Aachen

Autoregulace mozkového krevního ob hu ve velké výšce
Dr. Naeije, Belgium

Úrazy p i sportovním lezení v Nizozemsku
Dr. Dobbelaar, Netherlands

Zp soby lé ení prasklých šlachových poutek u sportovních lezc
Dr. Schöffl, Univ. Bamberg

Porovnání systém výuky horské medicíny ve sv t
Dr. Peters, Luxembourg

P ednášející poskytli perfektní grafickou dokumentaci svých referát , lze se na ni „doklikat“:

http://www.ukaachen.de/, Unsere Einrichtungen, Institute mit Lehr- und Forschungsgebieten, Institut für
Flugmedizin, UIAA Mountain Medicine Conference, Presentations. P ímo to zatím nejde, ale stojí to za to.

Nejzajímav jší post ehy z p ednášek p ineseme na webu v nejbližších dnech.
Zapsal: MUDr. Ivan Rotman, dopln no 15.10.2005.

