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Vojnský ústav soudního lékařství 
Ústřední vojenská nemocnice - 
Vojenská fakultní nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200 
169 02  Praha 6  
 

IČ: 61383082 
DIČ: CZ61383082 
běžný účet: ČNB Praha 
číslo účtu: 32123881/0710 

sekretariát: 
tel. : +420 973 203 521 
fax.: +420 973 203 519 

 

Vojenský ústav soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice Praha                                                                                              

 
 
na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí výboru Společnosti 
soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP na zasedání roku 2016 

 

upřesňuje informace k realizaci 

 
ČÁSTI  PŘEDATESTAČNÍ  SPECIALIZAČNÍ STÁŽE VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU V OBORU SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 
 
 

09. 10. -  13. 10. 2017 

 
 
Místo konání: Vojenský ústav soudního lékařství ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, pavilon P 
 
Cena specializační stáže: 3000,- (dle ceníku ÚVN) 
 
Ubytování: účastníci si zajistí sami nebo cestou IPVZ Praha 
 
Rámcový program: 

 Identifikace osob – jednotlivců i v případech událostí s velkým počtem obětí, hromadná 
neštěstí, koncepce DVI týmů 

 Vyšetřování leteckých nehod ve vojenském a civilním letectví, úrazy v parašutismu 

 Specifika vojenského soudního lékařství a vojenské toxikologie 

 Odškodňování pracovních i nepracovních úrazů, včetně praktické výuky 

 Porušení zdraví ionizujícím zářením 

 Forenzní radiologie II, praktické využití CT, kazuistiky 

 Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí, včetně nehod potápěčů, Plavební 
nehody. 

 
Lektoři:  .mirp plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. 
  MUDr. Václav Horák 
  MUDr. Iva Grossová 
  Ing. Jan Stříbrný, Ph.D.    
 
Přihlášky a smlouvy: dle pokynů Odboru personálního řízení – pracoviště vzdělávání ÚVN 

          Mgr. Zdeňka Pavlíčková, tel. 973 208 567, e-mail: zdenka.pavlickova@uvn.cz 
 
Kontaktní osoby Vojenského ústavu soudního lékařství:  
plk. prim. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D, tel. 973 203 520-1,  e-mail: milos.sokol@uvn.cz 
MUDr. Iva Grossová, zástupce primáře pro pedagogickou činnost, tel. 973 203 524, e-mail: 

grossova.iva@uvn.cz 
 
Poznámka: informace sledujte na webových stránkách Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie 
ČLS 
       Plk. prim. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. 
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