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Sídlom  svetového  sviatku  súdneho  lekárstva  sa  v dňoch
28.–30. mája stal Lisabon, metropola Portugalska, ležiaca pri
ústí rieky Tajo do Atlantického oceánu.

Lisabon sa stal hlavným mestom v roku 1255 a bol sídlom
monarchie  až  do vzniku republiky  v roku 1910.  V pätnástom
storočí,  keď sa Portugalsko stalo  najväčšou námornou moc-
nosťou,  sa  stal  dôležitým  prístavom,  centrom  svetového
obchodu  pre  šperky  z východu  a zlato  z Brazílie  a hlavným
mestom Portugalského impéria.

Dnešný Lisabon, kde žije jeden a pol milióna obyvateľov, je
nádherným medzinárodným mestom poskytujúcim fascinujú-
cu kombináciu starej a novej architektúry.

Kongres bol organizovaný pracovníkmi Národného inštitútu
súdneho lekárstva Portugalska z troch hlavných centier v Lisa-
bone, Coimbre a Porte na čele s prezidentom Národného inšti-
tútu  a zároveň  prezidentom  International  Academy  of  Legal
Medicine  prof. Duarte  Nuno  Vieirom.  Miestom  kongresových
aktivít bola budova Nadácie Calouste Gulbekiana nachádzaj-
úca sa v rovnomennom parku v širšom centre mesta. V prie-
behu  troch  dni  odznelo  43  plenárnych  prednášok,  118  pred-
nášok v 13 sekciách a v 7 sekciách bolo prezentovaných 486
posterov pôvodných prác a kazuistík zo všetkých oblastí súd-
neho lekárstva ako aj z mnohých hraničných odborov, predo-
všetkým genetiky a antropológie. Konala sa aj špeciálna sek-
cia Iberoamerickej akadémie kriminalistiky a forenzných vied.
Oficiálnymi jazykmi kongresu boli okrem angličtiny aj španiel-
čina  a francúzština,  čo  spôsobovalo  niektorým  účastníkom
prekvapivé situácie. Kongresu sa zúčastnilo 1135 účastníkov,
z toho 63  doprevádzajúcich  osôb,  zo  78  krajín.  Potešiteľnou
skutočnosťou je účasť 8 súdnych lekárov zo Slovenska (15 %
všetkých  súdnych  lekárov),  ktorí  prezentovali  5  príspevkov.
Vzhľadom na celkový obmedzený počet prednášok je akcep-
tovanie  troch  prác  na  ústnu  prezentáciu   úspechom.  Trochu
prekvapivou skutočnosťou je neúčasť českých súdnych leká-
rov resp. toxikológov.

V dňoch 26. a 27. mája v rámci predkongresových aktivít sa
konali medzinárodné postgraduálne kurzy vo forenznej antro-

pológii, identifikácii pri hromadných nešťastiach a identifikácii
ľudských pozostatkov po ozbrojených konfliktoch.

V rámci spoločenského programu sa dňa 29. mája konala
„Gala dinner“  v dvorane historickej  budovy kláštora na okraji
Lisabonu,  ktorej  sa  zúčastnilo  cca  350  účastníkov.  Nevšed-
ným zážitkom boli aj fakultatívne výlety do Sintry – historickej
časti Lisabonu, a zachovaného stredovekého mestečka Obido
vzdialeného 80 km severne od Lisabonu.

Súčasťou  programu bola  aj  členská  schôdza  International
Academy  of  Legal  Medicine  (IALM),  kde  okrem  iných  všeo-
becných bodov bol prednesený návrh na zmenu stanov, kto-
rých  definitívne  znenie  bude  zverejnené  na  webovej  stránke
IALM.  Prezidentom IALM sa na druhé trojročné obdobie  stal
opäť prof. Duarte Nuno Vieira.

Posledný deň kongresu sa zišli  delegáti jednotlivých krajín
na  zasadaní  European  Council  of  Legal  Medicine.  Hlavným
bodom bola voľba sedemčlenného výkonného výboru, do kto-
rého  boli  zvolení  delegáti  Portugalska,  Írska,  Francúzska,
Švajčiarska, Talianska, Maďarska a Estónska.

Záver kongresu patril srdečnému pozvaniu k účasti na XXII.
kongrese IALM v roku 2012 v tureckom Istanbule.

V nedeľu dňa 31. mája 2009 sa asi 100 účastníkov kongre-
su prepravilo autobusmi z Lisabonu do približne 200 km vzdi-
alenej  Coimbry.  Tu  sa  v aule  jednej  z najstarších  univerzít
v Európe konal slávnostný ceremoniál odovzdávania čestných
doktorátov.  Slávnosť  začala  tradičným sprievodom pracovní-
kov  univerzít  oblečených  v pestrofarebných talároch  z histo-
rickej knižnice priestranným nádvorím do interiérov univerzity.
Čestné doktoráty boli  udelené profesorom Angelo Fiori (Tali-
ansko), Bernd Brinkmann (Nemecko), Bernard Knight (Wales)
a Enrique  Villanueva  Caňadas  (Španielsko).  Po  spoločnom
obede sa len pomaly napĺňali autobusy, ktoré dopravili najvy-
trvalejších účastníkov kongresu späť do Lisabonu.
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