ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J.E.PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis č. 5
z

jednání výboru společnosti,
Kouty n/Desnou 6.4.2011

Přítomni: prof. Hirt, doc. Vorel, prim. Beran, dr. Procházka, dr. Dvořák, dr. Staňková, prim.
Sokol, prim. Dvořáček, dr. Hejna, prim. Zelený, ing. Černá, dr. Vojtíšek, doc. Ondra, prim,
Vitovják, prof. Fryc, doc. Klír.
Omluveni: prim. Macháček
Hosté: 0
Prof. Hirt v 18:30 hod. přivítal přítomné a zahájil zasedání výboru OS.

Jednotlivé body jednání:
1.

Informace pořadatele prim. Vitovjáka o programu XVI. Rozmaričových soudně
lékařských pracovních dní.

2.

Schválení předchozího zápisu: Byl schválen zápis č. 4 z průběžného jednání výboru
společnosti, vedeného elektronickou cestou v období od 9. 9. 2010 do 4. 4. 2011.

3.

Učebnice:
a. Výbor byl seznámen s eventualitami cenových relací, pokud by učebnice byla
vydána v nakladatelství Grada. Jako nejdražší varianta je:
i. formát A4
ii. Tvrdá vazba, kvalitní papír.
iii. barevní fotografie přímo v textu.
iv. rozsah cca 500- 600 stran.
v. výška dotace ze strany OS cca 350 tis. Kč.
b. Prim. Dvořáček informoval, že existují možnosti sehnat tuto částku cestou
sponzorských příspěvků. Ujme se funkce koordinátora ekonomické stránky vydání
učebnice.
c. Dr. Hejna informoval, že jeho ústav v Hradci Králové chystá vydání monografie,
ale že tato nebude v žádném případě s celostátní učebnicí v kompetici.
d. Bohužel výbor konstatuje, že toto nebude asi splněno v případě učebnice
připravované na USL 3. LF UK na Královských Vinohradech v Praze. Hlavní
autor prof. Štefan má již s vydavatelstvím Grada podepsanou smlouvu.

4.

Monografie Tupá poranění bude s největší pravděpodobností publikována
v nakladatelství Grada. Autoři, kteří odpovídají za jednotlivé kapitoly a nepředložili ještě
prof. Hirtovi rukopisy, učiní tak nejpozději do jednoho týdne.

5.

Akreditační komise MZ ČR. Vzhledem k požadavku MZ ČR na lichý počet členů AK a
vzhledem k tomu, že stávají AK je složena i z takových z členů, kteří již v oboru
nepracují, byl prof. Hirt pověřen, aby MZ ČR navrhnul členy nové:
a. předseda: doc. Klír,
b. členové: prof. Hirt, doc. Vorel, prim. Dvořáček, prim. Beran.

6.

Vzdělávací program: doc. Klír seznámil výbor s problémy s přípravou vzdělávacího
programu – zejména náplň patologického kmene (nesmyslné vyučovat soudní lékaře
cytologie a biopsie). Do konce příštího týdne bude vzdělávací program doladěn.

7.

Toxikologie I.: doc. Ondra předložil návrh na konečné znění následujících problematik:
a. Metodický pokyn pro postupy při toxikologickém vyšetřování specifikovaných
návykových látek jiných než alkohol v krvi, a/nebo v moči.
Bylo schváleno ve stávající formě.
b. Odborné stanovisko Společnosti k vyšetřování alkoholu dechovými analyzátory.
Vzhledem k tomu, že existují dva různící se náhledy na konečnou formulaci
stanoviska, bude toto ještě předmětem další E-mailové diskuze.

8.

Toxikologie II. – proplácení VZP: z posledního jednání s gen. ředitelem VZP dr.
Horákem vyplynulo, že zcela nevylučuje další diskuse o separátním proplácení
toxikologického vyšetření z materiálu odebraného u zdrav. pitvy, tedy mimo paušál ZV
88101. Vyžaduje ale v době co nejkratší následující informace:
a. předpokládaný počet vyšetření za rok (30%?).
b. předpokládaná finanční částka na r. 2011.
Usnesení: Každé pracoviště, nahlásí prof. Hirtovi počet předpokládaných toxikologických
vyšetření a náklady za rok do 15. 4. 2011. Prof. Hirt ještě během weekendu bude mailem
informovat všechny vedoucí všech pracovišť soudního lékařství v ČR.

9.

Noví členové: Výbor schválil přijetí nového člena Jana Vaněčková.

10. Kompetence znalců: primář Dvořáček navrhuje vydat stanovisko společnosti ke
kompetencím znalců z jednotlivých oborů – návrh zašle elektronickou poštou.
11. Problematika znalců: dr. Dvořák upozornil na rubriku Forenzní fórum v časopise Česká
a slovenská psychiatrie. Podle sdělení ministra spravedlnosti bude paragrafované znění
dvou samostatných zákonů – zákon o znalcích a zákon o tlumočnících a překladatelích,
předloženo vládě do konce roku 2011.
Kouty nad Desnou: 6.4.2011.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru v. r.

