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Ve dnech 18. - 20. 4. 2018 se v přednáškových prostorách Moskevského regionálního klinického institutu M.F. Vladimirského „MONIKI“
(ГБУЗ МО МОНИКИ) v Moskvě pod záštitou Asociace soudnělékařských expertů (АСМЭ), při příležitosti 100. výročí existence Úřadu
soudnělékařských expertíz  v Moskvě a pod dohledem hlavního specialisty tohoto úřadu profesora Vladimira Alexandroviče Klevna
uskutečnil Mezinárodní kongres a vědecko-praktická škola „Aktuální otázky v soudním lékařství a expertní praxi – 2018“. Po uvítacím
ceremoniálu v úvodu prvního dne kongresu proběhlo v hlavním sále MONIKI plenární zasedání, kterého se zúčastnilo více než 600
přihlášených posluchačů a v  jehož průběhu byla prezentována sdělení  zahraničních účastníků v anglickém jazyce (se simultánním
překladem).  Odborný  program  v  ruském  jazyce  následně  probíhal  v  deseti  sekcích  (Teoretické,  procesní,  organizační  a  metodické
osnovy soudního lékařství, Chemicko-toxikologické expertízy, Molekulárně-genetické expertízy, Medicínsko-kriminalistické expertízy,
Histologické expertízy, Biochemické expertízy, Identifikace živých osob, Vyšetřování pochybení v klinické lékařské praxi, Škola mladých
vědců  a  specialistů,  Fórum  středních  soudnělékařských  pracovníků).  Součástí  odborného  programu  byla  rovněž  posterová  sekce.
Z mnoha zajímavých prezentací  lze uvést např.  sdělení V.A.  Klevna věnované historii,  současnosti  a budoucnosti  soudnělékařských
expertíz  v  Moskevské  oblasti  a  dokumentující  vývoj,  charakter  a  četnost  jednotlivých  vyšetřovacích  metod  v  regionu,  vystoupení
profesora  Michaela  Tsokose  z  Ústavu  soudního  lékařství  Univerzitní  nemocnice  Charité  v  Berlíně  na  téma  Soudní  lékařství  –  co  je
nového  v  21.  století?  mapující  jeho  praktické  zkušenosti  s  projektem  virtuální  pitvy  Virtopsy  a  posuzováním  úrazových  změn
obětí  přírodních  katastrof  a  teroristických  útoků,  přednášku  doktora  Edwina  Ehrlicha  ze  Státního  institutu  soudního  a  sociálního
lékařství  v  Berlíně  na  téma  Klinický  aspekt  alkoholové  intoxikace  a  koncentrace  alkoholu  v  krvi,  polemizující  s  možností  posunu
klinických stadií  intoxikace s ohledem na individuální  vnímavost jednotlivých osob,  a další.  Drtivá většina účastníků kongresu byla
z  rusky hovořících zemí,  skupinu nerusky hovořících pak představovalo 10 odborníků z Německa,  Portugalska,  Moldavska a České
republiky.  Českou  republiku  reprezentovala  MUDr.  Michaela  Ublová  z  Ústavu  soudního  lékařství  LF  UK  a  FN  Hradec  Králové,  která
v rámci  plenárního zasedání  prezentovala v anglickém jazyce výsledky 60tileté retrospektivní  studie Intoxikace oxidem uhelnatým
a v posterové sekci  téma smrtelného poranění  leopardem a slonem, dále MUDr.  Miroslav Šafr  ze stejného pracoviště,  který v sekci
Medicínsko-kriminalistické expertízy přednesl v ruském jazyce sdělení s názvem Smrtelné poranění podomácku vyrobenou střelnou
zbraní  a  v  posterové  sekci  prezentoval  kasuistiku  týkající  se  smrtelného  úrazu  při  BASE  jumpingu,  a  pitevní  laborant  Jan  Frišhons
z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty MU v Brně, který se svými moskevskými kolegy představil
v  sekci  Teoretické,  procesní,  organizační  a  metodické  osnovy  soudního  lékařství  v  ruském  jazyce  sdělení  na  téma  využití  3D  tisku
v soudnělékařské praxi. Součástí kongresu byla dále exkurze do toxikologické, molekulárně-genetické, histologické a dalších laboratoří
MONIKI,  a exkluzivní bohatý doprovodný kulturní program pro zahraniční účastníky,  spočívající  v komentované prohlídce hlavních
pamětihodností a pozoruhodností Moskvy (Kreml včetně prezidentského paláce, Diamantového fondu, Chrámu Nanebevzetí Panny
Marie a Chrámu Archanděla Michaela,  nedaleké Rudé náměstí s Chrámem Vasila Blaženého, Frolovskou-Spasskou věží,  Mauzoleem
V.I. Lenina a Hlavním obchodním domem GUM, a další). Nedílnou součástí kongresu byl banket v podvečer prvního dne, který se dle
ruských tradic nesl ve znamení bujaré společenské zábavy – tanců a zpěvu, vydatného jídla a dobrého pití,  a který byl i příležitostí
pro navázání  profesních i přátelských vztahů do budoucna.  Vstřícný a neobyčejně přátelský přístup a maximální  snaha pořadatelů
o zajištění nekomplikovaného a příjemného průběhu celé akce provázely všechny účastníky až do oficiálního ukončení kongresu.
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