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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie 
ve spolupráci se Slovenskou súdnolekárskou spoľočnosťou 
pořádají ve dnech 15. - 17. 6. 2022 sjezd soudních lékařů 
a toxikologů s mezinárodní účastí. 

Soudní lékařství je obor, který zasahuje do mnoha oblastí 
života společnosti.

ZDRAVÍ – BEZPEČNOST – SPRAVEDLNOST

Ve zdravotnictví prováděním pitev odhaluje příčiny smrti ať již 
přirozené nebo násilné (ZDRAVÍ) a tím se jeho poslání přiklání 
ke kriminalistice, ve které, v části zabývající se vyšetřováním 
trestných činů proti životu a zdraví, přináší objasnění vzniku 
a závažnosti poruchy zdraví (BEZPEČNOST). Trestný čin musí 
být potrestán a zde sehrává významnou úlohu v soudnictví. 
Při jednání před soudem podává soudu vysvětlení tak, aby 
mohl být vynesen rozsudek (SPRAVEDLNOST).

Soudní lékařství je proto neodmyslitelně spojeno se 
zdravotnictvím, kriminalistikou a soudní mocí.

Konference se zabývá neobvyklými případy, kde pitevní 
nález s pomocí makroskopického, mikroskopického 
a histochemického vyšetření odhaluje příčinu smrti; 
v současné době se uplatňuje vyšetření těla výpočetní 
tomografií (CT), prezentací obtížných znaleckých posudků, 
např. z oblasti dopravních nehod prezentacemi 

z toxikologie, která patří nerozlučně k soudnímu lékařství; 
použití nejnovějších přístrojových metod dokáže odhalit 
v těle i nepatrná množství jedů a drog nebo jejich metabolitů 
– v současnosti naléhavá problematika nových syntetických 
drog, molekulární biologií, která se stává diagnostickou 
metodou i v soudním lékařství, zejména v oblasti vrozených 
srdečních vad (tzv. kardiomyopatií).

Soudní lékařství je z velké části empirický předmět a je 
celá řada případů, které jsou naprosto výjimečné. Sdílením 
takových případů, které jsou obsahem soudně-lékařské 
konference, se zvyšuje úroveň poznání a prohlubují se znalosti 
tak, aby mohla být naplněna ona tři slova, uvedená na začátku 
– ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, SPRAVEDLNOST.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,

doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
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TÉMATICKÉ OKRUHY: 

• Soudní lékařství (náhlá úmrtí, násilná úmrtí,     
  identifikace, dopravní nehody, neobvyklé případy) 
• Forenzní a klinická toxikologie  
• Molekulární biologie v soudním lékařství  
• Virtuální pitva 
• Klinické soudní lékařství  

PROGRAMOVÝ VÝBOR ČR:

• doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
• doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, LL.M. 
• doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
• doc. Ivan Mazura, CSc.
• MUDr. Alice Krebsová Ph.D.
• MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
• MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

PROGRAMOVÝ VÝBOR SR:

• prof. MUDr. Jozef Šidlo CSc., MPH, FIALM
• prof. MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D.
• doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone Ph.D.
• MUDr. Mgr. Boris Ťažký, Ph.D. MPH

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

• doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
• doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
• doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
• prim. MUDr. Klára Neureutterová, MBA
• MUDr. Róbert Bazala
• Hana Iblová

AKTIVNÍ ÚČAST:

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného 
sdělení nebo posterové prezentace. Konečným 
termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 
15. dubna 2022.
Přihlášku lze podat pouze na webových stránkách 
kongresu. 

CERTIFIKÁTY:  

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České 
lékařské komory. Registrovaní účastníci 
8. česko-slovenského sjezdu soudního lékařství, 
kteří absolvují odborný program, obdrží certifikát 
s příslušným počtem kreditů, s platností pro země 
EU, na svou elektronickou adresu do 14 dnů od 
skončení akce.

Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských 
profesích je hodnocena jako součást osobního 
vzdělávání a probíhá ve spolupráci s Profesní 
a odborovou unií zdravotnických pracovníků 
(POUZP). Registrovaní účastníci obdrží elektronický 
certifikát o účasti na svou elektronickou adresu do 
14 dnů od skončení akce.
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DOPROVODNÝ PROGRAM KONGRESU:

Diskuzní fórum s večeří 16. června 2022
Cena: 550 Kč včetně DPH
Společná večeře není součástí programu sjezdu 
a koná se v čase mimo program. Pro účast na 
společné večeři je nezbytné si koupit vstupenku. 
Vstupenku si můžete zakoupit předem v rámci 
on-line registrace na webových stránkách kongresu 
nebo na místě v registračním centru. Aktuální 
a kompletní informace k doprovodnému programu 
sjezdu naleznete na webových stránkách kongresu. 
Večeře se bude konat v restauraci Hard Rock 
Café, historické novorenesanční budově V. J. Rotta, 
která je zařazena na seznam chráněného kulturního 
dědictví UNESCO. Restaurace nabízí skvělou 
americkou kuchyni s burgery. Interiér se nese ve 
stylu rock-and-rollu a pro Váš maximální komfort 
zde budou pronajatá dvě patra podniku. Můžete se 
těšit na skvělý catering, zajímavé prostory 
a příjemnou hudbu. Večer se bude konat od 
20h - 24h.
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REGISTRACE A PLATBA:

Registrace na kongres a objednání souvisejících
služeb je možné výlučně prostřednictvím on-line 
formuláře na webových stránkách kongresu.
Registrace a objednávka souvisejících služeb
jsou platné okamžikem zaplacení registračního
poplatku a ceny za objednané související služby 
na účet organizátora. Registrační průkaz je osobní 
a nepřenosný.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

• registrační průkaz,
• účastnickou tašku s kongresovými materiály,
• vstup na odborný program a doprovodnou     
     výstavu,
• programový Sborník s abstrakty – supplementum          
 odborného časopisu,
• občerstvení s kávou během přestávek odborného  
 programu. 
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HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ:

Nabídku kongresového ubytování naleznete na 
webových stránkách kongresu. Ubytování si můžete 
objednat prostřednictvím registračního on-line 
formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem 
potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých 
hotelů). Jméno spolubydlícího(cí), s nímž chcete 
být ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce 
„poznámka“.

KONGRESOVÉ OBĚDY:

Součástí registračního poplatku není kongresový 
oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků 
kongresu si mohou kongresový oběd s nápojem 
objednat v rámci registrace, prostřednictvím 
on-line formuláře na webových stránkách kongresu.
Cena kongresového obědu s nápojem je 250 Kč 
včetně DPH.

c

Kategorie              do 28. února 2022        od 1. března 20221)

Lékař člen ČSSL ČLS JEP           1 500 Kč           1 700 Kč

Lékař člen SSLS SLS             1 500 Kč           1 700 Kč

Ostatní                   1 600 Kč           1 800Kč

Lékař ve specializační přípravě         1 000 Kč           1 100 Kč

Sestra                              0 Kč               500 Kč    

Reprezentant nad rámec plnění2)         1 700 Kč                     1 800 Kč 

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude    
vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku 
účtován doplatek 200 Kč.

2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu 
jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

https://www.congressprague.cz/kongresy/cssl2022/registrace/regform.html
https://www.congressprague.cz/kongresy/cssl2022/registrace/regform.html
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https://www.congressprague.cz/kongresy/cssl2022/registrace/regform.html
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ORGANIZACE KONGRESU:  

Organizátor:                                         
Congress Prague s.r.o.
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz                         
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce 
za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
e-mail: petra.skalova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro partnery 
a vystavovatele:
(farmaceutické společnosti): 
Petra Vaňoučková
Tel.: +420 724 488 565
e-mail: petra.vanouckova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924
e-mail: silvie.krejskova@congressprague.cz


