
Pravidelná  vrcholná  výročná  akcia  Nemeckej  spoločnosti
súdneho lekárstva sa konala tentokrát vo švajčiarskom Bazi-
leji v tradičnom termíne v dňoch 22. až 26. septembra 2009.
Účastníci sa stretli po prvotnej krátkej registrácii v predvečer
podujatia dňa 22. 09. 2009 v mieste jeho konania v Kongre-
sovom centre na „Get together party“. Na druhý deň v rámci
otváracieho ceremoniálu prehovoril  ako prvý predseda orga-
nizačného  výboru  a prednosta  poriadajúceho  pracoviska
Institut  für  Rechtsmedizin  Basel  Prof. Dr. med.  Volker  Ditt-
mann,  nasledovali  príhovory  dekana  Lekárskej  fakulty  Uni-
verzity v Bazileji, prednostu Regionálnej rady pre zdravotníc-
tvo,  spolkového  sudcu  a na  záver  prehovoril  prezident
Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva prof. Dr. med. Ste-
fan  Pollak.  Po  odovzdaní  ocenení  pre  vedeckých  pracovní-
kov pre rok 2009 pokračoval odborný program prezentáciami
prác  z oblasti  forenznej  patológie,  tanatológie  a varií.  Prvý
deň  podujatia  uzavreli  členské  schôdze  Deutsche  Gesell-
schaft  für  Rechtsmedizin  (Nemeckej  spoločnosti  súdneho
lekárstva),  Berufsverband  (Profesijného  združenia  súdnych
lekárov)  a Osteuropaverein  Rechtsmedizin  (Východoeuróp-
skeho spolku súdneho lekárstva). V rámci spoločenskej čas-
ti  programu vo večerných hodinách odznel v katedrále (das
Basler Münster) organový koncert zložený z diel Bacha, Men-
delssohna, Brahmsa a Boëllmanna. Prevažná časť dopolud-
ňajšieho  odborného  programu ďalšieho  dňa  bola  venovaná
forenznej  radiológii.  Väčšina  prác  pochádzala  z pracovísk
v Hamburgu a v Berne. Pracovisko v Berne sa už viac rokov
zaoberá vývojom virtuálnej pitvy a je na jej výkon kompletne
špičkovo vybavené. Vo virtuálnej pitevni sa nachádza 3D ske-
ner na vyšetrovanie povrchu tela ako aj zraňujúcich predme-
tov, CT, MRI, zariadenie na cielený kontrolovaný odber mate-
riálu na histopatologické vyšetrenie a zariadenie na posmrtnú
angiografiu. Program bol ukončený krátkym blokom predná-
šok  venovaných problematike  balistiky.  Popoludňajší  spolo-
čenský program bol uvedený plenárnou prednáškou „Súdno-
lekárske aspekty v bazilejskom umení“ a potom sa účastníci
po skupinách rozišli do mestských múzeí. Večer sa zahranič-

ní hostia zo strednej a východnej Európy stretli s niekoľkými
členmi Východoeurópskeho spolku súdneho lekárstva v štý-
lovej reštaurácii neďaleko Kongresového centra na tradičnej
večeri.  Škoda, že približne v tom istom čase bola organizo-
vaná aj prehliadka nočného Bazileja. Odborný program ďal-
šieho dňa bol venovaný forenznej genetike, forenznej toxiko-
lógii,  diskusii  pri  posteroch,  antropológii,  identifikácii,
entomológii  a kriminalistike.  Vyvrcholením  spoločenského
programu  bola  slávnostná  večera  vo  veľkej  sále historickej
cechovej  budovy  niekdajších  obchodníkov  s koreninami
„Zunft zur Safran“. Záverečné dopoludnie sa nieslo v duchu
prezentácie  prác  z oblasti  klinického  súdneho  lekárstva
a kazuistík. Celkove odznelo 123 prednášok a bolo prezento-
vaných 86 posterov. Celé podujatie bolo organizované s prí-
slovečnou švajčiarskou miestami až nepríjemnou „hyperpres-
nosťou“.  Podujatia  sa  zúčastnili  okrem  účastníkov  zo
Švajčiarska, Nemecka a Rakúska aj účastníci z ďalších kra-
jín. Najpočetnejšie zastúpenie malo Japonsko ostatné krajiny
– Belgicko, Francúzsko, Grécko, Škótsko, Taliansko a USA,
prezentovali väčšinou po jednom príspevku. Medzi štrnástimi
účastníkmi zo strednej  a východnej Európy podporovanými
Východoeurópskym spolkom súdneho lekárstva boli 4 Polia-
ci,  3  Slovinci,  po  2  zástupcoch  mala Česká  a Slovenská
republika  a po  jednom účastníkovi  mali  Bulharsko,  Rumun-
sko a Rusko.

88.  Výročné  dni  Nemeckej  spoločnosti  súdneho  lekárstva
ukončili  svojimi  príhovormi  opäť  prof. Volker  Dittmann
a prof. Stefan  Pollak,  ktorý  v tradične  kvetnato  štylizovanej
reči pozval účastníkov na 89. Výročné dni Nemeckej spoloč-
nosti  súdneho  lekárstva,  ktoré  sa  budú  konať  v Berlíne
v dňoch  22.–25.  septembra  2010.  Vo  foyer  Kongresového
centra sa organizatori definitívne rozlúčili s účastníkmi rozda-
ním obedových balíčkov.
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