Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity nabízíme krátkodobý kurz:

Soudní lékařství
Počet účastníků:
Lektor:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 80 osob
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
13. 3. – 17. 4. 2014, vždy ve čtvrtek 15:00 – 16:30 hod.
(13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4.)
Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a Brno
450,- Kč
350,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na
www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 2. patro, dveře č. 263) případně
telefonicky nebo e-mailem (kontakty uvedeny v hlavičce nabídky). Kurzovné je nutno uhradit
v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
Manažer pro koordinaci CŽV

MUDr. Miroslav Ďatko Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

Charakteristika obsahové náplně přednáškového cyklu:
1.BLOK
13.03.2014
Dopravní nehody I (přednášející prof. MUDr. Miroslav Hirt,CSc., délka přednášky 90 min.)
Vymezení pojmů dopravní nehoda - dopravní úraz, dopravní úrazy chodců, střet chodce s osobním automobilem,
nákladním automobilem a autobusem, střet chodce s kolejovým vozidlem, poranění osádky v kabině osobního
automobilu, poranění řidiče a poranění spolujezdců, zajímavé případy z praxe, diskuze.
2.BLOK
20.03.2014
Dopravní nehody II (přednášející prof. MUDr. Miroslav Hirt,CSc., délka přednášky 90 min.)
Zranění řidičů a spolujezdců jednostopých vozidel, poranění osob uvnitř nákladního automobilu a autobusu,
zranění související s kolejovými vozidly, zranění jezdců na zvířatech, alkohol, léčiva a jiné návykové a
toxikologicky významné látky v dopravě, zajímavé případy z praxe, diskuze.
3.BLOK
27.03.2014
Střelná poranění (přednášející MUDr. Jan Krajsa, Ph.D., délka přednášky 90 min.)
Rozdělení střelných zbraní. Základní údaje o účincích palných zbraní na lidský organismus. Poranění organismu
jednotnou střelou – kulové zbraně. Poranění organismu mnohotnou střelou – brokové zbraně. Poranění jatečním
přístrojem, plynovou zbraní, mechanickou zbraní, plynovkou a akustickou zbraní. Poranění výbuchem. Specifika
střelných poranění jednotlivých částí těla (hlavy, krku, hrudníku, břicha a končetin). Pitva střelného poranění.
Několik případů střelných poranění z praxe.
4.BLOK
03.04.2014
Zajímavé případy z praxe - pokračování (přednášející MUDr. Miroslav Ďatko,Ph.D., délka přednášky 90 min.)
Formou kazuistik budou prezentovány další zajímavé případy z dávné historie i současné doby z praxe ÚSL
Brno. Každý případ bude podrobně rozebrán z hlediska soudně lékařského nálezu a bohatě obrazově
dokumentován. Rovněž bude vyčleněn časový prostor na případnou diskuzi a otázky posluchačů.
5.BLOK
10.04. 2014
Klinická a forenzní toxikologie - pokračování (přednášející Mgr. Jan Pivnička, délka přednášky 90 min.)

Obecný úvod do toxikologie. Základní skupiny omamných a psychotropních látek: kanabinoidy,
amfetaminové deriváty, opiáty, kokain, GHB, halucinogeny (výskyt, účinek a farmakokinetika hlavních
účinných látek). Zajímavé kazuistiky z praxe, diskuze.
6.BLOK

17.04. 2014

Forenzní genetika – pokračování (přednášející Mgr.Tomáš Pexa, délka přednášky 60 min)
Používané metody – vysvětlení jejich vědeckých principů, popis jednotlivých postupů, popsané příklady
z literatury a příklady z praxe, diskuze.
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