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Dopravní úrazy 2019

ZPRÁVA Z KONGRESU

Dne 13. – 14. června 2019 proběhl v Brně v hotelu Myslivna již osmý ročník národního kongresu věnovaného problematice dopravní
nehodovosti a úrazovosti s názvem „Dopravní úrazy 2019“. Celá akce byla pořádána pod záštitou Nejvyššího státního zástupce JUDr.
Pavla Zemana, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., ředitele Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoše Tržila, ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC. Pro letošní rok byla zvolena osvědčená nosná témata - Prvotní úkony na
místě činu, Následky dopravních nehod, Znalecké posudky z oboru dopravy, Kazuistiky a volná sdělení.

Odborný program organizátoři tentokráte rozdělili do šesti přednáškových bloků, které nově rozprostřeli do dvou kongresových dnů.
Po krátkém slavnostním zahájení otevřel první přednáškový blok nejvyšší státní zástupce dr. Zeman se svým sdělením zaměřeným na
statistický přehled dopravních nehod pod vlivem návykových látek. Poté pokračoval doc. Mašek, který z pohledu lékaře prezentoval
jisté  nedostatky  v  nastavení  systému  zdravotní  péče  o  poraněné.  Druhý  čtvrteční  blok  byl  zaměřen  převážně  na  právní  otázky
problematiky trestné činnosti  v dopravě. Výjimku tvořila poslední přednáška tohoto bloku, věnovaná dopravním nehodám vozidel
s právem přednosti  v  jízdě,  kterou prezentovali  zástupci  Krajského ředitelství  Policie  Jihomoravského kraje.  Celý  třetí  přednáškový
blok byl v režii příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR s poutavými přednáškami o jejich taktice zásahu u dopravních nehod.
Závěrečný  blok  přednášek  prvního  kongresového  dne  se  potom  nesl  převážně  v  duchu  konkrétních  případů  dopravních  nehod
podaných z pohledu lékařů zdravotnické záchranné služby. Nelze nezmínit ani poslední čtvrteční přednášku toxikologů brněnského
Ústavu soudního lékařství  se  zaměřením na aktuální  problematiku dopravních nehod pod vlivem pervitinu.  První  kongresový den
byl zakončen neformálním společenským večerem s bohatým rautem. Během pátku ve dvou naplánovaných přednáškových blocích
zazněla  zejména  kazuistická  sdělení  prezentovaná  soudními  inženýry  a  soudními  lékaři,  často  ve  formě  vzájemně  doplňovaných
přednášek.  V  letošním  ročníku  byli  mezi  přednášejícími  zastoupeni  nejen  lékaři,  ale  také  policisté,  státní  zástupci,  soudci,  soudní
inženýři a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR. Dle organizátorů se zaregistrovalo přes 100 účastníků.

Celý  kongres  je  již  tradičně  pojímán  jako  vědecká  mezioborová  akce  s  cílem  přinést  posluchačům  větší  přehled  a  orientaci
v multioborové spolupráci při řešení problematiky dopravní nehod. Nezanedbatelným úkolem kongresu je rovněž vyvolat vzájemný
dialog mezi justicí, složkami IZS a nemocnicemi, který by se pozitivně projevil na poklesu dopravní nehodovosti a úrazovosti, a to nejen
v jihomoravském regionu. Na závěr nezbývá než pozvat případné zájemce na devátý ročník, který proběhne opět na stejném místě
během června 2020.
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