Zápis č. 17

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP 18. 10. 2017 v Ostravici
Přítomni:

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

Omluveni: doc. dr. Hejna, prim. dr. Beran, prim. Macháček, doc. dr. Pilin

1) Doc. Vorel přivítal přítomné a zejména prim. Ťažkého jako zástupce Slovenské
soudnělékařské společnosti
2) Prof. Hirt a celý výbor poblahopřál doc. Miloši Sokolovi, Ph.D. k úspěšné habilitaci.
3) Doc. Vorel: v roce 2018 se budou konat volby do výboru společnosti, přičemž jako
vhodný termín konání shromáždění členů společnosti výbor navrhuje čtvrtek 8. 2. 2018.
Výbor navrhuje složení Volební komise dr. Dvořák, dr. Procházka, Ing. Stříbrný.
Po ověření jejich souhlasu s členstvím v komisi (člen volební komise nemůže kandidovat)
výbor členy volební komise jmenuje per rollam.
Výbor se usnesl na korespondenčním způsobu konání voleb do výboru a revizní
komise, a to z kandidátní listiny sestavené z členů společnosti, kteří projeví zájem o
zvolení do 31. 12. 2017. Umožněno bude kandidovat do výboru i revizní komise
současně.
4) Další Česko-slovenský sjezd bude v Českých Budějovicích v termínu 12. - 13. 4. 2018.
5) Vyšla kniha rozhovorů se soudními lékaři v nakladatelství Galén Advokáti mrtvých.
6) Prof. Hirt referoval o postupu přípravy III. dílu učebnice.
7) Výbor pověřuje Ing. Černou jako člena ČIA.
8) Od roku 2018 LF UPOL bude otevírat studijní program v doktorském studiu Toxikologie.
9) Výbor společnosti doporučuje kvalifikaci cytologického vyšetřování vyčlenit
z patologického kmene specializačního vzdělávání lékařů!!!
10)Doc. Ondra přednesl informace o atestacích z toxikologie a soudního lékařství konané na
ÚSL v Olomouci v II. pololetí roku 2017.
11)Ve dnech 14. až 15. 12. 2017 se bude konat Kurz IPVZ – Střelná poranění s účastí
předních odborníků.

12)Prim. Ťažký přednesl zdravici Slovenské soudnělékařské společnosti. Dále pohovořil o
systému voleb do slovenské soudnělékařské společnosti a o systému spolupráce s lékaři
oboru patologie v rámci praxe Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí v rámci provádění
pitev.
13) Příští jednání výboru se předpokládá v rámci konání shromáždění členů pravděpodobně dne
8. 2. 2017.

Zapsal: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
vědecký sekretář

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
předseda

