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ZPRÁVA Z KONFERENCE

Piate sympózium Osteuropaverein Rechtsmedizin sa konalo v dÀoch 12.
– 14. apríla 2012 v Szegede v Maìarsku. Podujatie organizovali pracov-
níci In‰titútu súdneho lekárstva Univerzity v Szegede v spolupráci s Ma-
ìarskou a Nemeckou spoloãnosÈou súdneho lekárstva.  Témou sympózia
bolo „Riadenie motorov˘ch vozidiel pod vplyvom psychoaktívnych látok“.
Na druh˘ deÀ po registrácii a „Welcome drink“ dÀa 13. apríla bolo sym-
pózium slávnostne otvorené. Nasledoval blok troch pozvan˘ch predná‰ok.
Prv˘ príspevok S. Howinga, sociálneho psychológa z Holandska bol veno-
van˘ v˘sledkom európskeho v˘skumného projektu DRUID – Driving under
the influence of drugs, alcohol and medicines a návrhu ich implementácie
do holandskej legislatívy. Ide predov‰etk˘m o zavedenie tzv. roadside tes-
tov na anal˘zu odobrat˘ch slín a klinick˘ch testov na zisÈovanie známok
ovplyvnenia psychoaktívnymi látkami u úãastníkov cestnej premávky a sta-
novenie limitn˘ch koncentrácií pre päÈ vybrat˘ch skupín psychoaktívnych
látok. V˘sledky projektu ukázali, Ïe vy‰etrenie slín je dobre vyuÏiteºná a fi-
nanãne prijateºná metóda. Legislatívne zmeny by mohli byÈ schválené v ro-
ku 2013. Dr. Melegh z Technickej a ekonomickej univerzity v Budape‰ti
demon‰troval najnov‰iu verziu programu Virtual Crash t˘kajúcu sa simu-
lácií stretu chodca a osobného motorového vozidla, ktorá je dostupná na
www.vcrash3.com. Program je moÏné zakúpiÈ a stiahnuÈ za 1650,- eur.
V závere bloku vystúpila, v predveãer sympózia v Budape‰ti habilitovaná,
Dr. Kereszty z organizujúceho pracoviska v Szegede, ktorá sa zaoberala
dopadom ãlenstva krajín v Európskej únii a vznikom Schengenského pries-
toru na prácu súdnych lekárov. Voºn˘ pohyb osôb môÏe komplikovaÈ rie-
‰enie smrteºn˘ch prípadov, ãi uÏ ide o chorobné príãiny napr. lieãba ordi-
novaná v inej krajine, úmrtie v inej krajine, problémy identifikácie u nezá-
konn˘ch migrantov, úmrtie na následky dopravnej nehody, ku ktorej do‰lo
v inom ‰táte atì. Uvedená situácia si vyÏaduje veºmi úzku medzinárodnú
spoluprácu, zbliÏovanie jednotliv˘ch súdnolekárskych systémov ako aj no-
vé koncepcie postgraduálneho vzdelávania zamerané viac „medzinárod-

ne“ resp. minimálne na detailnej‰ie poznanie súdnolekárskych systémov
v susedn˘ch krajinách.

Nasledoval blok piatich predná‰ok venovan˘ch hlavnej téme. Boli pre-
zentované v˘sledky maìarskej úãasti na projekte DRUID. V rámci „roadsi-
de“ ‰túdie bolo vy‰etren˘ch 3010 vodiãov. Zdá sa byÈ neuveriteºné, Ïe len
u ‰tyroch bol zisten˘ alkohol. Nezákonné drogy boli zistené v 0,99 % a li-
eãivá v 3,68 % prípadov. Najãastej‰ie zistené nezákonné drogy boli kana-
binoidy, amfetamíny a kokaín. Medzi lieãivami dominovali benzodiazepí-
ny nasledované lieãivami na báze opiátov. Prezentované v˘sledky sloven-
skej úãasti na projekte DRUID budú predmetom samostatnej publikácie.
V smrteºn˘ch prípadoch vodiãov v Csongrádskej oblasti bol alkohol ziste-
n˘ v 33 % prípadov. Lieãivá boli zistené v 11 % prípadov, priãom v‰etky
koncentrácie v krvi boli v terapeutickom rozmedzí. Nezákonné drogy boli
zistené v 4,5 % prípadov. Prezentácia z Poºska z regiónu Katowice ukáza-
la pomerne vysoké percento zisten˘ch lieãiv u úãastníkov dopravn˘ch ne-
hôd vo v‰etk˘ch kategóriách. Hºadá sa rie‰enie,  ak˘m spôsobom by bolo
moÏné vylúãiÈ tieto osoby z cestnej premávky. Popoludní bol pre úãastní-
kov sympózia pripraven˘ v˘let do pusty. V 45 km vzdialenej obci Mezöhe-
gyes mali moÏnosÈ vidieÈ ukáÏky drezúry koní. Nasledovala veãera s typic-
k˘mi miestnymi ‰pecialitami.

Prv˘ blok druhého dÀa bol opäÈ venovan˘ hlavnej téme, prezentácie
v druhom bloku patrili do kategórie varia.

Celkove odznelo v rámci odborného programu 17 príspevkov, 11 z Ma-
ìarska (9 prezentovali pracovníci usporiadajúceho pracoviska), 2 z Ne-
mecka a po jednom z Holandska, Loty‰ska, Poºska a Slovenska. TridsaÈtri
úãastníkov sympózia vytvorilo komornú atmosféru viac menej typickú pre
uÏ tradiãné sympóziá Osteuropaverein Rechtsmedizin.
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