Zápis č.7, str. 1

ČESKÁ LÉKAŠKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP, konané
v Koutech nad Desnou dne 22. dubna 2015 od 18.30 hod.

Přítomni:

Hirt, Sokol, Staňková, Vorel, Hejna, Vitovják, Dvořák, Zelený, Macháček, Vojtíšek, Procházka,
Černá, Ondra, Klír, Loyka (jako host)

Omluveni: Dvořáček, Beran
1) doc. Ondra:
Přivítal všechny přítomné na Rozmaričových soudnělékařských dnech a požádal doc. Loyku o
přednesení zdravice.
2) doc. Loyka:
Rovněž přivítal přítomné a předal jim výtisk odborné publikace Právní gramotnost v medicíně,
vytvořené na půdě Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž je spoluautorem. Společně s prim.
Vitovjákem seznámil přítomné s problematikou organizace Rozmaričových dnů a s výhledem do
budoucna.
3) Na návrh organizátorů výbor schválil předsednictví jednotlivých sekcí Rozmaričových soudnělékařských
dnů..
I. Hirt, Hejna, Vorel
II. Černá, Ondra, Špacayová
III. Loyka, Klír, Procházka
IV. Balíková, Staňková, Marešová
4) Doc. Vorel krátce poreferoval o národním registru pitev. Zdržení v zavedení registru bylo způsobeno
v souvislosti s průběhem veřejných zakázek. Prozatím je zkušební provoz, nicméně vložená data budou
zachována. Zatím je přístupná forma webového rozhraní. Důležité je, že do budoucna (od začátku roku
2016) bude automaticky překlápěn odeslaný List o prohlídce zemřelého (ať již elektronicky nebo
papírově) do registru a pracoviště budou doplňovat jen toxikologická vyšetření. Aktuálně zásadním je
používání databáze za účelem odfiltrování případných problémů. Do toxikologického vyšetření by mělo
být zaznamenáno nejvyšší provedené vyšetření (ze stupnice záchyt – průkaz - stanovení). Všechny
připomínky by se měly zasílat doc. Vorlovi, v případě toxikologických aspektů i ing. Černé.
5) Výbor se seznámil s aktuálním stavem hospodaření společnosti.
6) Výbor projednal praxi, kdy vyšetření koncentrace NL u řidičů je vyžadováno pouze ve formě odborného
vyjádření či dokonce pouze výsledku na formuláři a nikoliv znaleckého posudku. Výbor považuje
takovou praxi za nesprávnou, neboť jde o složité vyšetření, které je možné provádět jen za podmínek

uvedených ve Věstníku MZ, částka 9 z 27. 11. 2012 a které má významný dopad na podezřelého řidiče.
V žádném případě nejde o opakující se automatizované přístrojové vyšetření. Provedení takového
vyšetření a jeho interpretace, a jejich přezkoumatelnost vyžaduje formu znaleckého posudku. Tento
závěr je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy zn. 86/2014-510-LV/2 ze dne 23. 4. 2014
(publikováno na www.soudnilekarstvi.cz). Pouze na okraj výbor připomíná, že za současné praxe, kdy
náklady na vyšetření formou odborného vyjádření nese zpravidla osoba podezřelá, jsou vyšetření touto
formou pro poskytovatele zdravotních služeb ztrátové.
7) Prof. Hirt: Rukopis učebnice byl předán do redakce nakladatelství Grada, aktuálně probíhá recenzní
řízení.
8) Doc. Vorel referoval o kolokviu v Poslanecké sněmovně svolaném poslancem Ondráčkem.
9) Prim. Vitovják otevřel otázku specializačního vzdělávání ve smyslu centralizace předatestačních stáží.
Výbor se shodl na prioritě vytvořit systém předatestačních kurzů tak, aby co nejúčelněji bylo využito
kapacity akreditovaných pracovišť. Výbor schválil výzvu, aby do konce měsíce května 2015 všechna
akreditovaná pracoviště zaslala doc. Hejnovi (celému výboru) svoje stanovisko, jak jsou schopna a
ochotna participovat na zajištění předatestačního kurzu ze soudního lékařství, včetně konkrétní náplně
témat, a to i s přihlédnutím k obsahu nové učebnice soudního lékařství.
10) Obdobně byla projednána záležitost specializačního vzdělávání u toxikologů. Výbor nabádá ke zvýšení
počtu akreditovaných pracovišť pro postgraduální výuku v toxikologii.
11) Doc. Hejna informoval o instalaci prvního CT přístroje v České republice na soudnělékařském
pracovišti. Výbor vyjadřuje obdiv a gratuluje.
12) Závěrem prof. Hirt informoval, že doc. Vorel byl oceněn Medailí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy II. stupně za celoživotní pedagogickou činnost.
13) Příští jednání výboru se předpokládá v Ostravici.

Zapsal: MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, PhD.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
vědecký sekretář

Doc.

MUDr. František Vorel,
předseda výboru, v. r.

CSc.

