Zápis č. 11

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP konané v Hotelu DAP v Praze dne 26. 4. 2016 od
18.00 hod.
Přítomni:

doc. dr. Vorel, prim. dr. Sokol, dr. Staňková, dr. Dvořák, dr. Vojtíšek, dr. Procházka, ing.
Černá, doc. dr. Ondra, doc. dr. Hejna, prof. dr. Hirt, doc. dr. Klír.
Dále za SOR a AK Soudní lékařství doc. dr. Pilin, dr. Tomášek, prim. dr. Hladík, prim.
dr. Vlčková

Omluveni: prim. dr. Beran, prim. dr. Vitovják, dr. Dvořáček, prim. Macháček
Doc. Vorel zahájil schůzi a požádal prim. Sokola jako organizátora Pracovního dne v Ústřední
vojenské nemocnici o přivítání přítomných.

1) doc. Vorel - shrnul rozhodování výboru per rollam.
2) dr. Vojtíšek – přednesl novinky o stavu legislativního procesu novelizací pro činnost
soudního lékařství významných právních předpisů (zákon o zdravotních službách –
regulace zejména patologicko-anatomických pitev, zákon o ochraně před návykovými
látkami – účtování pozitivních vyšetření na návykové látky zadavateli, zákon o znalcích a
tlumočnících – poslanecká novela zvyšující sankce ve znalecké činnosti)
3) dr. Vojtíšek - informoval o práci a cílech nově jmenované „třetí“ akreditační komise pro
obor soudní lékařství jakožto poradního sboru ministerstva zdravotnictví
4) V přerušení proběhla vmezeřená schůze Specializační oborové rady pro soudní lékařství
(garantů oboru soudního lékařství na osmi lékařských fakultách v ČR): doc. Hejna, prof.
Hirt, doc. Pilin, dr. Hladík, dr. Tomášek, doc. Ondra, prof. Hirt. SOR pro soudní lékařství
jednomyslně zvolila jako svého předsedu doc. Hejnu. Výbor společnosti vzal tuto
informaci na vědomí.
5) Výbor souhlasí s automatickým zrušením členství ve Společnosti soudního lékařství a
soudní toxikologie ČLS JEP po dvouletém neplacení členských příspěvků.
6) doc. Vorel referoval o zkušenostech s novým NRPaTV (Národní registr pitev a
toxikologických vyšetření na soudnělékařských odděleních. Byla diskutována otázka
propojení registru s daty obsaženými v odeslaných Listech o prohlídce zemřelého, což
bylo správcem obou registrů, tj. NRPaTV a LPZ přislíbeno.
7) prof. Hirt referoval o práci redakční rady Časopisu soudní lékařství
8) prof. Hirt referoval o průběhu přípravy II. dílu Učebnice soudní lékařství včetně
zpracování jednotlivých kapitol

9) prof. Hirt referoval o ministerské přípravě nového zákona o znalcích, včetně spolupráce se
soudními inženýry
10)Doc. Vorel informoval o praxi v novém znaleckém odvětví odškodňování nemajetkové
újmy na zdraví a vyzval soudní lékaře k aktivitě v tomto odvětví.
11)Doc. Ondra otevřel diskuzi k metodologii, resp. formě sdělování nálezů toxikologického
vyšetřování přítomnosti návykových látek v biologickém materiálu.
12) Příští jednání výboru je plánováno v Ostravici 5. – 5. 10. 2016.
Zapsal: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
předseda, v. r.

