Zápis č. 6

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru České společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP per rollam od 12.10.2018

1) Problematika uchování tkáňových vzorků odebraných při pitvě pro účely
histologického vyšetření
Výbor odborné společnosti na základě písemné žádosti o konzultaci náměstka MZ pro
legislativu a právo JUDr. Radka Policara ve věci uchovávání tkáňových vzorků
odebraných při pitvě formuloval vyjádření, jehož přesné znění je k dispozici jako
samostatná příloha tohoto zápisu (příloha č. 1).
Pro: Ondra, Vorel, Hirt, Vojtíšek, Staňková, Hejna, Sokol, Řehulka, Dobiáš, Handlos,
Tomášek
Proti: 0
Odesláno na MZ ČR dne: 31. 10. 2018.
2) Schválení návrhu Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a LF MU v roce 2019 uspořádat celkem tři odborné akce
Výbor odborné společnosti jednohlasně odsouhlasil možnost uspořádání tří dalších
odborných akcí v tomto kalendářním roce (VIII. národní kongres „Dopravní úrazy 2019“,
13.–14. června 2019, Brno, hotel Myslivna; XI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie
a soudního lékařství „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“, 5.–6. září 2019,
Mikulov, hotel Galant; Pracovní odpoledne „Střelná poranění“, 20. listopadu 2019, Brno,
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU).
Pro: Hejna, Vojtíšek, Sokol, Ondra, Vorel, Hirt, Řehulka, Tomášek, Dobiáš, Handlos
Proti: 0
Návrh odsouhlasen: 3. 1. 2019.
3) Schválení nových členů
MUDr. Petra Hamříková, Oddělení soudního lékařství, Krajská nemocnice Liberec.
Doporučil: prim. MUDr. Tomáš Adámek
Pro: Sokol, Hejna, Handlos, Vojtíšek, Sokol, Řehulka, Vorel, Tomášek, Dobiáš, Hirt,
Staňková, Ondra
Proti: 0
1

Přihláška byla schválena: 14. 1. 2019.
4) Schůzka redakční rady časopisu Soudní lékařství
Dne 7. 2. 2019 u příležitosti křtu Velkého slovníku soudnělékařské terminologie proběhla
v Ústavu soudního lékařství v Brně pracovní schůzka výkonné redakční rady časopisu
Soudní lékařství, doplněná následně o hlasování per rollam. Osobně přítomni (bez titulů):
Hirt, Vorel, Šidlo, Sokol, Vojtíšek, Krajsa. Omluveni: Hejna, Straka. Hlasování se
účastnili všichni uvedení (osobně, resp. per rollam).
Přijatá usnesení:
1. Označení „Výkonná redakční rada“ se mění na označení „Redakční rada“, resp.
označení „Redakční rada“ se mění na „Čestná redakční rada“. Administraci navržených
změn v časopise zajistí dr. Krajsa.
2. Po vzoru časopisu Česko-slovenská patologie zřízena funkce „Výkonného redaktora“,
jíž byl pověřen dr. Krajsa.
3. V časopise bude vytvořena sekce nazvaná „Pro praxi“, v níž budou krátkou formou
(1/2 až 1 strana) zveřejňovány příspěvky použitelné jak pro znaleckou praxi, tak pro účely
specializačního a postgraduálního celoživotního vzdělávání. Jelikož budou v této sekci
publikovány odborné poznatky reflektující názory české i slovenské soudnělékařské
komunity, uveřejnění každého příspěvku bude podléhat schválení všech členů redakční
rady.
5) Zástupce ČSSLaST ČLS JEP v Odborném výboru pro akreditaci zdravotnických
pracovišť Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., (ČIA)
Ředitel ČIA Ing. Jiří Růžička, Ph.D., MBA, požádal o nominaci jednoho zástupce z naší
odborné společnosti do Odborného výboru pro akreditaci zdravotnických laboratoří
(příloha č. 2). Dosavadní zástupkyní v tomto výboru byla Ing. Iva Černá, kterou výbor
odborné společnosti nominoval i pro další období.
Pro: Staňková, Vorel, Řehulka, Sokol, Vojtíšek, Handlos, Ondra, Hirt, Dobiáš, Hejna,
Tomášek
Proti: 0
Návrh schválen: 20. 2. 2019.

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
předseda výboru v. r.
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