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XVIII. Rozmaričovy soudně lékařské dny
Ve dnech 22. 4. – 24. 4. 2015 se uskutečnily v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou již XVIII. Rozmaričovy soudně lékařské

dny, které se letos staly setkáním 107 účastníků převážně z České republiky, ale také ze Slovenska.  Milým zahájením akce bylo pře-
dání ocenění Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie našim kolegům, doc. MUDr. Svatopluku Loykovi, CSc. a prof. MUDr.
Miroslavu Hirtovi, CSc., kteří v letošním roce dosáhli významných životních jubileí, a během řady let byli a jsou významnými posta-
vami  oboru soudního lékařství. Ocenění předal předseda společnosti doc. MUDr. František Vorel, CSc. V rámci odborného programu
bylo předneseno 24 přednášek, které byly doplněny podnětnými diskuzemi mezi soudními lékaři, toxikology, kolegy z různých dalších
zdravotnických oborů, ale také zástupců policie, soudů a státních zastupitelství. V rámci posterové sekce byly prezentovány čtyři inspi-
rativní příspěvky. Nedílnou součástí Rormaričových dnů je také společenská část programu, která byla tradičně naplněna výletem do
Hanušovického pivovaru Holba a exkurzí do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Neméně zajímavý byl také průběh čtvrteč-
ního společenského večera v maskách.

Akce byla podpořena účastí  devíti  firem, které svým dílem přispěly ke zdárnému průběhu setkání.  Je potěšitelné,  že již  tradičně
bohatá účast na každém ročníku Rozmaričových dnů ukazuje na oblíbenost akce a s krátkým odstupem času bych rád vyjádřil podě-
kování všem, kteří svojí účastí vyjádřili tomuto odbornému setkání podporu.
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