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7. mezinárodní kongres úrazové
chirurgie a soudního lékařství, Mikulov

Ve dnech 3. – 4.září 2015 se uskutečnil v Mikulově již sedmý ročník Mezinárodního kongresu
úrazové chirurgie a soudního lékařství. Tradičním pořadatelem akce byla Klinika úrazové chirur-
gie  Lékařské  fakulty  Masarykovy  univerzity  a Traumacentrum  Fakultní  nemocnice  Brno  spolu
s Ústavem soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně. Záštitu nad kongresem převzal děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. a ředitel
Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA. Odborné garance se ujala Česká společnost
pro  úrazovou  chirurgii  ČLS  JEP  a  Společnost  soudního  lékařství  a  toxikologie  ČLS  JEP.  Místem
konání zůstalo kongresové centrum mikulovského hotelu Galant, který kromě ubytování a ofici-
álního programu nabídl hostům i pestrou ochutnávku pálavských vín.

Zvolené  hlavní  téma  letošního  ročníku  bylo  stejné  jako  v  minulých  letech,  tj.  „Polytrau-
ma  a  komplikace  v  chirurgické  péči“.  Odborný  program  organizátoři  rozdělili  do  šesti  bloků
s  podtitulem  Soudní  lékařství,  Přednemocniční  a  urgentní  péče,  Přednemocniční  péče  při
mimořádných událostech, Traumatologie I, II a Varia. Během dvou kongresových dní zaznělo přes
50 ústních sdělení. Řada přednášek vyvolala velkou diskuzi, zejména téma odškodňování bolesti
a zemětřesení v Nepálu, nenechalo účastníky chladnými. Jako obvykle bylo možné celý ročník
sledovat online na portálu www.akutne.cz.

Čtvrteční  společenský  večer  proběhl  dle  tradice  na  místním  zámku,  který  mohl  tento  rok
nabídnout  i  nově  otevřené  zámecké  zahrady  s  krásnou  vyhlídkou  na  mikulovská  panoramata
a širší okolí.

Kongres je pojímán jako vědecká mezioborová akce a jeho cílem je přinést účastníkům větší
přehled a orientaci v multioborové spolupráci, což se již sedmým rokem úspěšně daří. Na závěr
nezbývá než pozvat zájemce na příští ročník, který proběhne opět na stejném místě začátkem
září 2016.

MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.

20. mezioborová česko-slovenská
toxikologická konference TOXCON 2015

Ve dnech  27.  – 29.  5.  2015 proběhla v pěkném prostředí hotelu Mys-
livna  v  Brně,  pod  záštitou  rektora  Veterinární  a  farmaceutické  univerzity
Brno prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., jubilejní 20. Mezioborová česko-
-slovenská toxikologická konference TOXCON 2015 pořádaná Toxikologic-
kou sekcí  České společnosti  pro experimentální  a klinickou farmakologii
a  toxikologii  České lékařské  společnosti  J.  E.  Purkyně a Veterinární  a  far-
maceutickou univerzitou Brno. Nejen s ohledem na dobré vztahy plynoucí
z dlouhodobé úspěšné spolupráce Ústavu soudního lékařství Brno a Ústa-
vu humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty VFU Brno,
který tuto akci zajištoval organizačně, využilo naše pracoviště nabídnuté
příležitosti a v rámci přednáškové části se prezentovalo zajímavou kazuis-
tikou „Unusual way of suicide by carbon monoxide“ autorů: J. Pivnička, M.
Zelený, M. Šindler, P. Kukleta, z oblasti forenzní toxikologie, čímž přispělo
k interdisciplinaritě této odborné akce.

Po slavnostním zahájení konference, kterého se zhostil předseda sekce
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., bylo možné si i za aktivního přispění prof.
RNDr.  PhMr.  Dr.h.c.  Jaroslava  Květiny,  DrSc.,  nestora  české  farmakologie
a  toxikologie,  vyslechnout  v  rámci  dvoudenní  hlavní  přednáškové  části
celkem  24  ústních  sdělení,  dalších  5  přednášek  zaznělo  v  rámci  Sekce
mladých toxikologů určené pro postgraduální studenty a postdoky. Pos-

terová část konference pak čítala 75 sdělení. Prezentovaná témata byla ze všech možných oblastí toxikologie, s převahou toxikologie experimentální a klinické,
nicméně  auditorium  složené  především  z  odborníků  s  tímto  odborným  zaměřením  zaujaly  i  příspěvky  z  okrajovějších  oblastí,  jako  např.  toxikologie  envi-
ronmentální či forenzní. Všichni prezentující se postarali o vysokou odbornou úroveň konference, organizační výbor pak o hladký průběh a příjemnou atmosfé-
ru panující po celou dobu konference, včetně společenského večera.

Mgr. Jan Pivnička, ÚSL Brno
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