ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP,
konané v Koutech nad Desnou, dne 22. dubna 2009 od 18.00 hod.
Přítomni:

Dr. Císařová, prim. Dr. Dvořáček, prof. Dr. Hirt, doc. Dr. Klír, prim. Dr. Sokol,
Dr. Staňková, prim. Dr. Vorel ;
Ing. Vaněrková

Omluveni: prim. Dr. Beran, Dr. Dvořák, prim. Dr. Macháček, Dr. Procházka, prof. Dr. Strejc,
Dr. Zelený
Hosté: MUDr. Jozef Šidlo, Ph.D. (Slovenská soudnělékařská společnost SLS)
prim. MUDr. Marek Vitovják (Ústav soudního lékařství a medicínského práva
LF UP a LF Olomouc)

1) prim Vitovják:
Přivítání přítomných jménem organizátorů XV. Rozmaričových soudnělékařských pracovních dní
a seznámení s jejich odborným i společenským programem. Návrh předsednictva pro jednotlivé
sekce (Doc.Klír, Doc.Loyka; prof.Hirt, prof. Štefan; prim.Dvořáček, Ing.Vaněrková; prim.Sokol,
Dr.Kubišta; závěrečné zhodnocení – prof. Štefan) byl přijat.
2) Blahopřání Dr. Císařové k životnímu jubileu.
3) Doc.Klír:
Zahájení jednání výboru a přivítání hostí.
Omluva neúčasti Dr. Berana, Dr. Dvořáka, Dr. Macháčka, Dr. Procházky, prof. Strejce
a Dr. Zeleného.
Seznámení s programem jednání.
4) Kontrola zápisu z minulého jednání výboru:
a) K bodu 3a sděluje prim.Vorel, že vstoupil v jednání s pplk.Tesaříkem a dohodli předběžné
kroky k porovnání databází Policie ČR a soudních lékařství ohledně počtu zemřelých
účastníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu.
b) K poznámce uvedené v bodě č.4 sděluje prof.Hirt, že s redaktorem Grady Dr. Fabiánem byla
sepsána dohoda a určen předběžný termín dodání rukopisu na konec roku 2010.
c) K bodu č.7 – vzhledem k ne zcela jasné formulaci požadavku na korespondenční schválení
návrhu výboru OS na navýšení členského příspěvku o cenu časopisu, výbor znovu žádá
o projednání na jednotlivých pracovištích a dodání seznamu členů, kteří s ním souhlasí,
včetně jejich podpisů, co možná nejdříve předsedovi OS.
Seznam dodají členové výboru, příp. vedoucí pracovišť, která ve výboru přímé zastoupení
nemají (formulář viz příl.č.1 k tomuto zápisu).
5) Problematika týkající se oboru v oblasti
a) ekonomického zajištění
•

Dle sdělení MZd byl pro letošní rok ještě uvolněn příspěvek na činnost fakultních
pracovišť, a to ve stejné výši jako vloni, tedy celkem 20mil. Kč.

•

Návrh registračního listu výkonu 88101 – UNIKOD – „Provedení zdravotní pitvy na
soudně-lékařském pracovišti“ byl projednán a schválen Pracovní skupinou k Seznamu
zdravotních výkonů dne 26.2.2009.
Podle sdělení prof. Hirta, je nyní třeba ještě počkat na legislativní zakotvení, takže se
přechod na financování prostřednictvím pojišťovenského systému dá předběžně očekávat
od 1.1.2010.

Z diskuse: Výbor konstatuje, že částka uvolněná ministerstvem je zcela nedostačující, zvláště
poté, co byl v takové míře podhodnocen již v minulém roce; funkčnost oboru je tak silně
ohrožena – prof. Hirt se pokusí vstoupit v jednání s ředitelem odboru úhrad zdravotní
péče MZd Dr.Kaplanem o možnostech řešení nastalé situace
b) specializačního vzdělávání lékařů
Doc. Klír informuje, že ačkoli byl návrh na zařazení SL jako oboru se specializovanou
způsobilostí akceptován Kolegiem děkanů lékařských fakult, ČLK a také při osobním jednání
náměstkyní ministra zdravotnictví Dr.Hellerovou, bylo nyní specializační vzdělávání v tomto
oboru MZd zařazeno mezi certifikované kursy, s požadavkem na akreditační komisi
k upravení a zkrácení původně navrženého vzdělávacího programu. Absolvent LF by tak
musel nejprve absolvovat kompletní (5ti leté) specializační vzdělávání v patologii (jako
hrazené rezidenční místo) a pokud by se pak rozhodl pro obor soudní lékařství, teprve následně
pokračovat ve 2letém certifikovaném kursu (plně hrazeném z vlastních nákladů) v tomto
oboru.
Akreditační komise tento krok striktně odmítla – jde o diskriminaci a degradaci oboru:
- nemůže přijímat přímo absolventy, zájemce může získávat pouze z řad specializovaných
patologů;
- specializační program nelze pro potřebný objem znalostí a vědomostí zkrátit
- vzdělávání je vzhledem k zahraničí neúměrně dlouhé, což omezuje konkurenceschopnost
k tomu stanovisko výboru OS: Výbor se ztotožňuje se závěry akreditační komise a plně je
podporuje.
c) vzdělávání forensních toxikologů (specializační i kontinuální)
Doc. Klír informuje, že k 31.12.2008 byl ze strany IPVZ, jako důsledek omezení financování
své činnosti MZd (viz bod 5b zápisu z minulého jednání výboru), i přes opakované upozornění
na možné důsledky, s odůvodněním zefektivnění výuky, ukončen pracovní poměr
s Ing.Vaněrkovou, která působila na pracovišti soudního lékařství mj. i jako garant pro
vzdělávání JOP v oblasti soudní toxikologie. Za této situace tedy není Subkatedra soudního
lékařství IPVZ schopna vzdělávání (kontinuální ani specializační) těchto pracovníků
zajišťovat.
Tento stav tedy nejenže neumožňuje absolvování povinných vzdělávacích akcí podle dosud
ještě stávajících požadavků Vyhl.77/87 (akreditovaných do konce roku 2009), ale ani těch
podle současných právních předpisů k zák.96/2004Sb., vyplývajících z požadavků
specializační náplně v oboru Soudní toxikologie, o jejichž akreditaci tak pracoviště nemůže
požádat.
K tomu Prim.Dvořáček – ve specializačním vzdělávání v oboru Soudní toxikologie jsou zařazeni
2 toxikologové, kteří by měli nyní absolvovat specializační kurs s testem, který je nezbytný pro
další pokračování ve specializačním programu; na dotaz, proč není kurs vypsán bylo náměstkyní
ředitele IPVZ Dr.Krejčíkovou sděleno, že Subkatedra soudního lékařství termín nevypsala.
Doc. Klír - sdělil, že termín být vypsán ani nemohl, neboť, jak již bylo uvedeno výše, po ukončení
pracovního poměru pracovníkům IPVZ není pro tuto činnost školitel.
k tomu stanovisko výboru OS: Pokud se nepodaří situaci v IPVZ ani po intervenci (dopis
výboru) vyřešit, bude nutné, aby se přípravy, akreditace a realizace povinných akcí podle
vzdělávacího programu ujalo jiné (příp. 2 až 3) soudnětoxikologické (fakultní) pracoviště.

6) Vystoupení hosta
Dr. Šidlo předává pozdravy jménem SSLS a seznamuje se situací oboru na Slovensku:
a) Obor má přiznáno samostatné pětileté specializační vzdělávání; vyhláška však ještě nevyšla.
b) V důsledku ekonomické krize se očekává redukce pracovníků Úřadů pro dohled nad lékařskou
péčí, tedy možná i v oblasti soudního lékařství.
c) V oboru toxikologie je situace nejistá; zařazení v rámci pracovišť a tím i ekonomické zajištění
je nejednotné, chybí koncepce vzdělávání.
7) Hospodaření v roce 2008 a zajištění odborného časopisu (Soudní lékařství)
Ing. Vaněrková informuje o stavu hospodaření za uplynulý rok, kdy sice běžné hospodaření OS je
ziskové (29.845,30Kč), ale doplatek na časopis Soudní lékařství přepočtený na naši OS činí
37.916,14Kč (přestože již časopis v souhrnu ztrátový není a OS patologie naopak vykazuje zisk),
takže celkovým výsledkem hospodaření je ztráta 8.070,84Kč. Tento deficit je dotován z FONDu
ČLS JEP, jehož zůstatek tak k 1.1.2009 činí 117.445,86Kč.
závěr: je nutné znovu zvážit „povinný“ odběr pro všechny členy OS (viz též bod 4c tohoto zápisu)
a znovu zrevidovat rozdělení příspěvků SLS mezi obě zainteresované OS.
8) Odborné a vědecké akce v roce 2009.
a) akce OS (ČR, SR) :
• 2. Trilaterální sympozium Rožnov pod Radhoštěm (ve spolupráci s OS úrazové chirurgie),
17. - 19.6.2009
•

XVII. Ostravské dny forensních věd, Ostravice, 7. – 9.10.2009

•

48. májová súdnolekárska konferencia, SR, Bratislava, 19. – 22.5.2009

•

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov , 2. – 3.9.2009
(akce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN a ÚSL LF MU a FNsA Brno)

b) akce plánované SKSL na 2. pololetí 2009:
•

Kurs – Problematika udušení v SL-praxi, 3. - 4.11.2009
Kurs – Zevní nálezy při násilné smrti, 10. - 11.12.2009
přihlášky na kursy vždy nejpozději 4 až 3 týdny před akcí

•

• Specializační kurs v soudním lékařství, 21. - 25.9.2009
• Specializační odborná stáž v soudním lékařství, 19.10. - 27.11.2009
přihlášky k atestaci do 30.6.2009 (zároveň se může podat i přihláška na stáž)
připomenutí prof. Hirta:
Sjezd soudního lékařství za spoluúčasti České a Slovenské OS se bude konat v roce 2010 v Brně.
9) Problematika soudní toxikologie (Dr.Staňková):
a) Na jednáních Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů byly projednány a schváleny
registrační listy nových výkonů (LC-MS-analýza po jednoduché úpravě vzorku; Extraktivní
látky-průkaz TLC v orgánech) a úprava frekvencí stávajících výkonů (92185, 92187, 92189,
92191) odbornosti 814- laboratoř toxikologická.
b) Vyhodnocení kontrolních testů kvality za uplynulý rok:
stanovení alkoholu – neúčastnila se laboratoř ÚSL Praha -Vinohrady (personální změny na
pracovišti)
toxikologie (QSA) – neúčastnily se laboratoře ÚSL Praha-Vinohrady a ÚSL Praha- Bulovka
laboratoř OSL Ústí nad Labem – deklaruje účast v testech, ale nepředkládá výsledky
Přehled o úspěšnosti jednotlivých laboratoří je k dispozici u Dr.Staňkové; obecný souhrn je
uveden v příloze č.2 k tomuto zápisu.

k tomu stanovisko výboru OS: Pokud se laboratoř nezúčastní a nepředloží výsledky kompletního
cyklu (4x/rok) testů ke stanovení alkoholu ani v letošním roce (tedy 2 roky za sebou), pak bude
nutné upozornit Ministerstvo zdravotnictví, že neplní podmínky dané Metodickým pokynem
(Věstník MZd č.7/2006) a může být vyškrtnuta ze seznamu oprávněných laboratoří.
10) Různé.
a) Doc. Klír tlumočí žádost ČLS JEP o návrh zástupce OS pro vytvoření pracovní skupiny
k jednáním o problematice v rámci UEMS.
návrh výboru: prof. Hirt (s nominací souhlasí).
b) Výbor schvaluje přihlášku Ing. V.Gebauerové (ÚSL Ostrava) do OS a bere na vědomí zrušení
členství, o které požádala MUDr. A. Procházková (ÚSL Brno).
11) Příští jednání výboru se předpokládá 7. 10. 2009 v Ostravici.
12) Doc. Klír poděkoval všem za účast a jednání ve 21.00 hod. zakončil.
Zapsala: Ing.Hana Vaněrková

Příl.č.1 - Prohlášení člena OS
Příl.č.2 - Vyhodnocení účasti 2008

Doc.MUDr.Přemysl Klír, CSc.
předseda, v. r.

