
Zápis ze zasedání výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP dne  

18. října 2021 v Hradci Králové 

 

Předseda:  
plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. 

přítomen  

Místopředseda:  
plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. 

přítomen  

Vědecký sekretář:  
pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

přítomen  

Pokladník:  
pplk. MUDr. Michal JURCZYK 

přítomen  

plk.v.v.MUDr. Petr CHMÁTAL, Ph.D., MBA přítomen  

 

Pozvaní hosté:  

Hlavní sestra MO  plk. Mgr. Lucie JAREŠOVÁ přítomna 

Šéfredaktor Military Medical 
Science Letters 

doc. PharmDr. Jan KORÁBEČNÝ, Ph.D. přítomen 

Předseda revizní komise: 
 

plk.v.v.MUDr. Stanislav KONŠTACKÝ nepřítomen 
(omluven) 

Zástupce sekce mladých 
vojenských lékařů 

kpt. MUDr. Matěj KASAL přítomen 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.2 ze schůze výboru SVLFVL konané dne 9.6.2021 

2. Změna názvu společnosti a nové logo 

3. Memorandum o spolupráci s FVZ UO a SVzdr MO 

4. 20. Konference SVM 8.-9.11.2022 

- organizační příprava 

- návrhy na vytváření organizačního a vědeckého výboru 

- návrhy na vytváření programového rámce  

5. Web SVM, posouzení nabídek 

6. Návrh na „Metodický pokyn ŘSVZdr MO o postupech a pro odběry a aplikaci plné 

krve při nasazení (Walking Blood Bank) – informace, nová verze 

(plk.gšt.MUDr.Bohoněk) 

7. Sekce mladých vojenských lékařů (kpt.MUDr.Matěj Kasal) 

- „institucionalizace“ sekce  

- návrh stanoviska mladých vojenských zdravotníků ke kariérovým kurzům 

8. Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků 

- diskuse ke vzniku sekce, host: plk.Mgr.Lucie Jarešová, hlavní sestra MO  

9. Možnosti spolupráce s MMSL, host: doc.PharmDr.Jan Korábečný, Ph.D. 

10. Vyjádření k posuzování zdravotního stavu vojáků vysílaných do zahraničí – kazuistika 

trombocytopenie a aplastické anemie (plk.gšt.MUDr.Bohoněk) 

11. Žádosti o přijetí do SVM a aktualizace databáze členů  

12. Round table 
  



Jednání: 

1. Úvod 

Předseda výboru plk. gšt BOHONĚK zahájil jednání v 10:00. Výbor schválil navrhovaný program. 

 

2. Kontrola zápisu č.2 ze schůze výboru SVLFVL konané dne 9.6.2021 

Bez připomínek. 

 

3. Logo SVM 

Z předložených návrhů bylo schváleno logo v původním designu, se změněným názvem 

společnosti. Kromě základního loga bude též vytvořeno logo pro Sekci mladých vojenských 

lékařů a Sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. Následně plk.v.v.MUDr. Petr CHMÁTAL, 

Ph.D., MBA zajistí výrobu razítek. 

 

4. Memorandum o spolupráci SVM s FVZ UO a SVZdr MO 

Memorandum bylo schváleno v navrhovaném znění. 

 

5. 20. Konference SVM 8.-9.11.2022 

Výbor preferuje zahájení konference  8.11.2021 v dopoledních hodinách. První den konference 

proběhnou sdělení mladých vojenských lékařů.  

Plk.v.v.MUDr. Petr CHMÁTAL, Ph.D., MBA byl pověřen zahájením jednání s hotelem DAP na 

rezervaci ubytovacích a společenských prostor.  

Členové výboru do konce roku osloví firmy s nabídkou sponzorování konference. Tvorba 

programové náplně konference proběhne na jaře 2022, mezitím členové výboru budou 

průběžně oslovovat možné přednášející s aktuálními tématy. 

 

6. Web SVM, posouzení nabídek 

Byly prezentovány nabídky na přípravu webových stránek společnosti. Výbor SVM schválil 

aktualizovanou nabídku firmy Meditorial, která zajistí financování webu z příjmů z reklamy a 

schválil předložený návrh smlouvy mezi f.Meditorial a ČLS JEP na tvorbu webových stránek SVM 

 

7. Návrh na „Metodický pokyn ŘSVZdr MO o postupech a pro odběry a aplikaci plné 

krve při nasazení  

plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. seznámil výbor s aktuálním stavem schvalování 

metodického pokynu a změnami provedenými po jednání na SVZdr MO. Výbor nemá proti 

navrhovaným změnám námitek. Na jaro 2022 se na FVZ UO připravuje kurz WBB, čeká se na 

schválení postupů a kurzu ředitelem SVZdr MO.  

 

8. Sekce mladých vojenských lékařů  

Byly diskutovány podmínky fungování sekce. Zúčastnění preferují variantu se společným 

účetnictvím SVM a sekce. MUDr. Jan BRIXI, MUDr. Matěj KASAL a MUDr. Šárka ODLOŽILOVÁ byli 

pověřeni přípravou stanov a statutu sekce. 

MUDr. Matěj KASAL seznámil výbor s problematikou kariérních kurzů a s obsahem prohlášení 

mladých vojenských lékařů k tomuto prohlášení. Plk. Mgr. Lucie JAREŠOVÁ seznámila výbor 

s přípravou nových aplikačních kurzů na Fakultě vojenského zdravotnictví.  

Výbor považuje problematiku za závažnou. Bude osloven ŘSVZdr společně s rektorkou Univerzity 

obrany se žádostí o oficiální vyjádření k možnosti zavedení kariérních kurzů pro vojenské lékaře 



na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Návrh textu dopisu připraví Dr.KASAL a 

Dr.BRIXI a následně bude připomínkován a schválen per-rollam.  

 

9. Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků 

Výbor pověřil plk. gšt. MUDr. Miloše BOHOŇKA, Ph.D. přípravou žádosti adresované brig. gen. 

MUDr. Zoltánu BUBENÍKOVI k vydání pokynu plk. Mgr. Lucii JAREŠOVÉ k oslovení nelékařských 

zdravotnických pracovníků v resortu MO. 

 

10. Možnosti spolupráce s MMSL 

Výbor SVM i editor MMSL doc. PharmDr. Jan KORÁBEČNÝ, Ph.D. vyjádřili ochotu ke spolupráci i 

oboustranné propagaci. Doc. PharmDr. Jan KORÁBEČNÝ, Ph.D. seznámil výbor s principy 

fungování časopisu.  

 

11. Vyjádření k posuzování zdravotního stavu vojáků vysílaných do zahraničí 

Výbor zhodnotil kazuistiku závažné trombocytopenie u vojáka na zahraniční misi a shledal 

nedostatky v posuzování zdravotního stavu před odjezdem do misí, zejména absenci lékařského 

vyšetření krátce před odjezdem. Kazuistika byla prezentována SVZdr MO, která výstupy plánuje 

zahrnout do aktualizovaných norem posuzování zdravotní způsobilosti vojáků. SVM bude do 

budoucna problematiku podrobně sledovat. 

 

12. Žádosti o přijetí do SVM 

Nejsou nové žádosti o přijetí. 

 

13. Round table 

Byla schválena návratka ČLS JEP se stávající výší ročního členského příspěvku (100 ,- Kč) 

Do konce roku 2021 bude projednán rozpočet SVM 

Další zasedání SVM je plánováno na 12.1.2022 od 10:00 na Fakultě vojenského zdravotnictví 

v Hradci Králové. 

 

   

   

   

 Zapsal 

 pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

 

 

  

 Předseda výboru SVM 

 plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. 

 

 


