ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Zápis č. 7
z

jednání výboru společnosti,
dne 5. 10. 2011 v Ostravici.

Přítomni: prof. Hirt, doc. Vorel, dr. Staňková, prim. Zelený, prim. Dvořáček, doc. Ondra,
prim. Macháček, dr. Procházka, ing. Černá, dr. Vojtíšek, prof. Fryc, doc. Klír, dr.
Šidlo
Omluveni: prim dr. Hejna (zastupuje dr. Pleskot), prim. Beran, prim. Sokol, prim. Vitovják
(zastupuje dr. Císařová), dr. Dvořák
Jednotlivé body jednání:
1. Schválení zápisu: Výbor schválil zápis z průběžného jednání vedeného elektronickou
cestou v období od 11. 4. do 4. 10. 2011.
2. Monografie Tupá poranění: publikace by měla vyjít počátkem prosince t. r., aktuálně
probíhají poslední práce (souhrny, rejstřík).
3.

Učebnice Soudní lékařství (celostátní): kapitola historie:
a. HK – Hejna
b. VUSL – Sokol
c. Letecké soudní lékařství – Sokol
d. Plzeň – Dvořák
e. Olomouc – Císařová
f. IPVZ Praha – Klír
g. Pardubice – Toupalík
h. Ústí n/L – Fialka + Kubišta
i. Ostrava – Dvořáček
j. 2 LF Bulovka – Beran
k. Sokolov – Macháček
l. 1. LF – Strejc
m. 3. LF Výbor oslovuje všechna pracoviště k dodání fotografií nejvýznamnějších přednostů
k zařazení do publikace.

4. Rozdělení kompetencí a úkolů mezi členy výboru. Na návrh prof. Hirta za účelem
vyřizování nejrůznějších požadavků z ústředí ČLS JEP, ministerstva zdravotnictví apod.
výbor schválil průběžné rozdělování kompetencí k jednotlivým oblastem.
Doposud prim. Vitovják – evidence členské základny, dr. Vojtíšek – koordinace pro
specializační vzdělávání v rámci výboru společnosti. Další operativně.

5. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Vzhledem ke stávajícímu převodu specializačního
vzdělávání na lékařské fakulty, iniciované Ministerstvem zdravotnictví ČR, výbor
Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP jednoznačně podporuje
stanovisko, že předasteční specializační kurzy a organizaci atestačních zkoušek v oboru
soudní lékařství bude nadále zajišťovat doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
6. Noví členové: výbor schválil přijetí ke členství následujícím uchazečům:
MUDr. Michaela Ublová, FN Hradec Králové
MUDr. Petra Žilková, FN Bulovka
MUDr. Lenka Šišková, FN Bulovka
Ing. Ivana Sosnovcová, FN Bulovka
7. Akreditace toxikologických laboratoří. Návrh ing. Černé:
Výbor společnosti považuje jako odpovídající pro kontrolu kvality práce v toxikologických
laboratořích absolvování Auditů pod NASKLem (Audit I. a Audit II.).
8. Financování časopisu. Tíživá finanční situace vydávání časopisu Soudní lékařství se dá
vyřešit, jak jsme se domlouvali, zvýšením členských příspěvků, které by automaticky
zahrnovaly předplatné. Na základě požadavku ČLS JEP jsou oslovováni jednotliví členové
společnosti mj. za pomoci pracovišť, k vyjádření svého souhlasu.
Doposud se vyjádřili členové z pracovišť Olomouc, ČB, Ostrava, Brno, VÚSL, zbývají
tedy
a. 1. LF
b. 2. LF
c. 3. LF
d. Plzeň
e. HK
f. Ústí
g. Sokolov
h. Pardubice
Text potvrzení: Já, jako člen České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
souhlasím s návrhem výboru OS, tedy s odběrem časopisu Soudní lékařství, o jehož předplatné se tak navýší
členský příspěvek.
pracoviště: XY
Titul, jméno, příjmení XYZ podpis

Výbor prosí přednosty výše jmenovaných pracovišť, kteří seznamy nedodali, aby tuto
problematiku na svých ústavech a odděleních členům společnosti přednesli a seznamy
souhlasících poslali vedoucímu redaktorovi časopisu, nebo jeho zástupci. Členové
společnosti mimo pracoviště soudního lékařství budou osloveni individuálně.
9. Společná toxikologická akce naší OS a Veterinární a farmakologické univerzity Brno.
Ústav toxikologie Farmakologické fakulty VFU Brno navrhnul uspořádání společné akce
s naší společností (asi jenom pracovní odpoledne max. 4 - 5 přednášek). Pokud by někdo
chtěl aktivně participovat, bude vítán. Výbor souhlasí a podrobnosti budou sděleny
aktuálně.
10. Revizní komise: na návrh dosavadního předsedy revizní komise prim. Macháčka byla
zvolena novou předsedkyní ing. Černá.
11. Ostravské dny forenzních věd prim. Dvořáček sdělil, že příští ročník – tj. XX.
Ostravské dny forenzních věd se budou konat v termínu 2. – 4. 10. 2012.

12. Kritéria pro prezentace Vzhledem k omluvě prim. Berana na zasedání výboru budou
jím vypracovaná Kritéria pro prezentace na akcích konaných pod hlavičkou naší odborné
společnosti předmětem následného průběžného jednání vedeného elektronickou cestou.
13. Slovenští kolegové: dr. Šidlo přednesl zdravici za slovenskou soudně-lékařskou
společnost, přičemž informoval, že 13. československý sjezd soudního lékařství se bude
konat v Košicích, pravděpodobně v září 2012.
14. Předsedající pro odborné sekce Výbor na žádost pořadatele schválil předsedající pro
odborné sekce XIX. Ostravských dní forenzních věd:
1. sekce: dr. Císařová, dr. Šidlo, doc. Vorel
2. sekce: prof. Fryc, doc. Klír, ing. Černá
3. sekce: dr. Staňková, dr. Zelený, dr. Vojtíšek
4. sekce: prof. Hirt, dr. Dvořáček, dr. Zedníková

V Ostravici: 5.10.2011.

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

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
vědecký tajemník v. r.

