
Úãastníkov 89. Dní Nemeckej súdnolekárskej spoloãnosti v dÀoch
22. aÏ 25. septembra 2010 privítal Berlín, metropola Spolkovej re-
publiky  Nemecko.  Berlín  je  so  svojimi 3,4  miliónmi  obyvateºov
nielen najºudnatej‰ím a aj rozlohou najväã‰ím mestom Nemecka,
ale zároveÀ je aj jedn˘m z v˘znamn˘ch politick˘ch, mediálnych,
kultúrnych a vedeck˘ch centier Európy. Podujatie sa konalo na pôde
súãasnej najväã‰ej európskej univerzity Charité v roku 300-tého v˘-
roãia jej zaloÏenia a zároveÀ v roku dvadsiateho v˘roãia znovu-
zjednotenia Nemecka. S menom Charité v jej historickom kontex-
te sú spojené mená v˘znamn˘ch lekárov a vedcov ako Rudolf Vir-
chow, Robert Koch, Ferdinand Sauerbruch, Bernhard von Langen-
beck, Theodor Billroth, Emil Adolf von Behring, Paul Ehrlich a ìal-
‰ích. Mená viacer˘ch v˘znamn˘ch berlínskych súdnych lekárov ako
napr. Johann Ludwig Casper alebo Carl Liman sú spojené okrem
Charité aj s menami ìal‰ích berlínskych univerzít – Humboldt-Uni-
versität a Freie Universität Berlin. V na‰ich podmienkach je v sú-
ãasnosti asi najznámej‰ou osobnosÈou prof. Otto Prokop editor „At-
las der gerichtlichen Medizin“. PríÈaÏlivosÈ Berlína ako metropoly
sa odzrkadlila aj v enormnom poãte viac ako 500 úãastníkov z viac
ako 20 krajín ‰tyroch kontinentov sveta, ão je neobvyklé aj na ne-
mecké  pomery.  Úãastníci  sa  stretli  v predveãer  podujatia  dÀa
21.09.2010, po kontrole stavu úhrady kongresov˘ch poplatkov, na
„Begrüßungsabend“ v ruinách niekdaj‰ej Posluchárne Rudolfa Vir-
chowa v Berlínskom historickom múzeu medicíny Charité, kde ma-
li moÏnosÈ si prezrieÈ trvalú v˘stavu morfologick˘ch makroprepa-
rátov. Odborn  ̆program sa konal v Langenbeck-Virchow-Haus ne-
ìaleko od historického areálu Universitätsklinikum Charité a mal
tradiãnú ‰truktúru. V rámci otváracieho ceremoniálu prehovoril ako
prv  ̆predseda organizaãného v˘boru prof. Dr. Michael Tsokos, na-
sledovali príhovory zástupcov mesta, univerzity, polície a na zá-
ver prehovoril prezident Nemeckej spoloãnosti súdneho lekárstva
prof. Dr. med. Stefan Pollak. Po odovzdaní ocenení pre vedeck˘ch

pracovníkov pre rok 2010 nasledovala plenárna predná‰ka prof.
S. D. Ferraru z Padovy o kvalite práce vo forenzn˘ch vedách. Po-
dal podrobn  ̆prehºad publikaãnej ãinnosti európskych autorov, kde
okrem iného poukázal na priepastné rozdiely medzi objemom pub-
likaãnej ãinnosti nemeck˘ch autorov a autorov z ostatn˘ch krajín.
Odborn  ̆program bol zostaven  ̆ako obvykle z prác z celého spek-
tra forenzn˘ch vied – forenznej patológie, toxikológie, radiológie,
genetiky, balistiky, entomológie, tanatológie, klinického súdneho le-
kárstva, medicínskeho práva, pregraduálnej v˘uãby súdneho lekár-
stva a varií.  Prebehli  ãlenské schôdze Deutsche Gesellschaft  für
Rechtsmedizin (Nemeckej spoloãnosti súdneho lekárstva), Berufs-
verband (Profesijného zdruÏenia súdnych lekárov) a Osteuropa-
verein Rechtsmedizin (V˘chodoeurópskeho spolku súdneho lekár-
stva). V rámci spoloãenskej ãasti programu sa konalo stretnutie re-
dakãnej a vedeckej rady ãasopisu „Rechtsmedizin“ pri príleÏitosti
20. v˘roãia jeho existencie. V rovnakom ãase sa zahraniãní hos-
tia zo strednej a v˘chodnej Európy stretli s niekoºk˘mi ãlenmi V˘-
chodoeurópskeho spolku súdneho lekárstva na spoloãnej veãeri.
Hlavn˘m bodom spoloãenského programu bola slávnostná veãera
v sále historickej budovy b˘valej fabriky „Kalkscheune“, dnes mul-
tifunkãného kongresového a zábavného centra. V rámci odborné-
ho programu celkove odznelo 153 predná‰ok a bolo prezentova-
n˘ch 149 posterov. VyuÏitie radiologick˘ch zobrazovacích metód
v kaÏdodennej súdnolekárskej práci je neustále na vzostupe. Tejto
téme bolo venovan˘ch viac ako 20% ústnych prezentácií a viac ako
16% posterov˘ch prezentácií.

89. Dni Nemeckej spoloãnosti súdneho lekárstva ukonãili svoji-
mi príhovormi opäÈ prof. Michael Tsokos a prof. Stefan Pollak. De-
finitívnu bodku za podujatím dal krátky „Imbiss“.
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89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin.

                                                                     


