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ZPRÁVA Z KONFERENCE

Tri roky po 21. kongrese Medzinárodnej akadémie súdneho lekárstva
(IALM), ktor˘ sa konal na západe Európy v Lisabone, bol miestom kona-
nia 22. kongresu v˘chod Európy. Istanbul, druhá najºudnatej‰ia metropo-
litná oblasÈ Európy s 13,5 mil. obyvateºov, priemyselné centrum Turecka, sa
rozkladá priamo na rozhraní Európy a Ázie na pahorkoch pri brehoch
Bosporu, Marmarského mora a zálivu Zlat  ̆Roh. V˘borná poloha mesta na
mieste, kde zem pretína morské cesty, ponúka také v˘hody, ako ºahko ubrá-
niteºn˘ polostrov, ideálna klíma, bohatá a ‰tedrá príroda, ãi moÏnosÈ kon-
troly nad Bosporom.

Kongres bol organizovan˘ v spolupráci s Tureckou spoloãnosÈou súdne-
ho lekárstva. Prezidentom kongresu bol prof. Mete Korkut Gülmen z Cuku-
rova University, národn˘m prezidentom bol doc. Haluk Ince predseda Tu-
reckej spoleãnosti súdneho lekárstva. Miestom kongresov˘ch aktivít bolo
kongresové centrum Haliã nachádzajúce sa na v˘chodnom brehu zálivu
Zlat˘ roh. Nev˘hodou bola veºká vzdialenosÈ od centra mesta, ão v blíz-
kosti ubytovan˘m úãastníkom komplikovalo náv‰tevu, niektor˘ch z najzná-
mej‰ích turistick˘ch atrakcií ako Kapali Carsi (Kryt˘ bazár), Ayasofya (Ha-
gia Sofia), Sultan Ahmed Camii (Modrá me‰ita), Topkapi Sarayi (palác Top-
kapi) alebo Yerebatan Sarayi (podzemná Yerebatanská cisterna), ktorá
v stredoveku zaisÈovala zásobovanie mesta vodou.

V rámci odborného programu kongresu, ktor˘ trval dva a pol dÀa od 5.
do 7. júla 2012 odznelo v 50 sekciách 61 úvodn˘ch predná‰ok, 14 „keyno-
te lectures“ a 284 ústne  prezentovan˘ch príspevkov. Novinkou bol spôsob
prezentácie posterov. NáleÏitosti posterov boli v elektronickej forme podºa
jednotliv˘ch ãastí vloÏené do systému na stránke kongresu mesiac pred jeho
konaním. Úãastníci kongresu si mohli podºa svojej vôle vyberaÈ a prezeraÈ
postery v tzv. kioskoch, kde bolo prístupn˘ch v‰etk˘ch 844 posterov. Boli pre-
zentované pôvodné práce a kazuistíky predov‰etk˘m z oblasti forenznej pa-
tológie, toxikológie, molekulovej biológie, forenznej odontológie a antropo-
lógie. Pomerne veºk˘ priestor bol venovan˘ problematike v˘uãby súdneho
lekárstva, syndrómu CAN, sexuálneho násilia a násilia na Ïenách, pochy-
beniam v zdravotníckej praxi a zobrazovacím technikám. Oficiálnymi ja-
zykmi kongresu boli angliãtina, francúz‰tina a ‰panielãina a podºa toho bo-
li tento krát rozdelené aj jednotlivé sekcie. Popri tom v‰ak boli sekcie aj v tu-
reckom a arabskom jazyku. V rámci odborného programu sa konali aj sym-
póziá niektor˘ch odborn˘ch spoloãností napr. European Academy of Legal
Medicine (EALM), Mediterranean Academy of Forensic Sciences (MAFS),
Arab Union of Forensic Toxicologists (AUFT) ako aj novovzniknutej Eurasian
Academy of Forensic Medicine and Science (EAFMS). Akadémia vznikla z ini-
ciatívy tureck˘ch kolegov a má slúÏiÈ zbliÏovaniu súdnolekárskych systémov
a v˘mene skúseností medzi krajinami a pracoviskami v Európe a Ázii. Nie
je jasné ak˘m spôsobom boli jednotlivé krajiny oslovené v súvislosti so za-
kladaním Akadémie (napr. Slovensko nebolo oslovené). Za európsku stranu
sú zatiaº ãlenmi balkánske krajiny, krajiny juhov˘chodnej a v˘chodnej Euró-
py a niektoré krajiny Spoloãenstva nezávisl˘ch ‰tátov.

Jedinú plenárnu predná‰ku predniesol v rámci otváracieho ceremoniá-
lu prof. Davide Ferrara z Padovy. Zdôraznil súãasné smerovanie súdneho
lekárstva, do ktorého uÏ nezadrÏateºne vstúpila molekulová biológia. Po-
dobne ako iné odbory aj súdne lekárstvo sa uÏ nachádza v ére „–omics-
ov“. „Genomics, transcriptomics, proteomics a metabolomics“ môÏu poskyt-
núÈ oveºa kompletnej‰iu informáciu o skúmanom organizme. Kedy bude
moÏné vyuÏívaÈ tieto techniky v kaÏdodennej súdnolekárskej praxi v na-
‰ich podmienkach ostáva otvorenou otázkou, na ktorú asi nebude moÏné
v najbliÏ‰ích rokoch odpovedaÈ.

Kongresu sa zúãastnilo 1138 úãastníkov, z 56 krajín. V dÀoch 30. júna
aÏ 4. júla v rámci predkongresov˘ch aktivít sa konalo za pomerne hojnej
úãasti (poãty boli obmedzené) 20 samostatne spoplatnen˘ch ‰pecializova-
n˘ch „workshopov“, ktoré boli vedené popredn˘mi svetov˘mi odborníkmi
v jednotliv˘ch oblastiach.

V rámci spoloãenského programu mali úãastníci v predveãer kongresu
moÏnosÈ zakúpiÈ si plavbu po Bosporskej úÏine (89 €). DÀa 5. júla sa ko-
nala v kongresovom centre „Welcome party“ na voºnom vzduchu na bre-
hu zálivu Zlat˘ roh. ÚãasÈ na „Gala dinner“ v luxusnom Feriye Restaurant
v ãasti Ortaköy (118 €) urãite zváÏili viacerí aj solventnej‰í úãastníci kon-
gresu. Fakultatívne v˘lety ponúkané v období pred kongresom sa nako-
niec nekonali zrejme tieÏ z ekonomick˘ch dôvodov.

V rámci kongresu sa konali aj schôdze v˘konn˘ch v˘borov a plén Europe-
an Council of Legal Medicine (ECLM)  a International Academy of Legal Me-
dicine. Spoloãn˘m menovateºom bola veºmi nízka úãasÈ delegátov. Hlavn˘mi
súãasn˘mi my‰lienkami predstaviteºov ECLM sú snahy o zjednotenie národ-
n˘ch súdnolekárskych systémov a potreba zaãaÈ prípravy na akreditáciu pre
34 európskych krajín. V˘konn  ̆v˘bor, ktor  ̆pracoval v zloÏení prezident prof.
Vieira (Portugalsko), viceprezident a sekretár prof. Ferrara (Taliansko), poklad-
ník prof. Mangin (·vajãiarsko) a ãlenovia prof. Ludes (Francúzsko), prof. Cu-
sack (Írsko), prof. Keller (Maìarsko) a prof. Vali (Estónsko), bol vo voºbách po-
tvrden˘ v rovnakom zloÏení na ìal‰ie trojroãné obdobie. Podobne aj v rámci
schôdze IALM bol hlasovaním schválen˘ návrh v˘boru a bolo zvolené nové
predstavenstvo v zloÏení: prezident prof. Ferrara (Taliansko), viceprezidenti
prof. Carracedo (·panielsko) a prof. Mangin (·vajãiarsko), sekretár prof. Gül-
men (Turecko), pokladník prof. Fracasso (·vajãiarsko) a reprezentant pre vn-
útorné záleÏitosti prof. Cusack (Írsko). Prezidentom European Academy of Le-
gal Medicine (EALM) sa stal prof. Ludes (Francúzsko) a prezidentom Forensic
Anthropology Society of Europe prof. Baccino (Francúzsko). Bola schválená
aj zmena stanov ohºadom organizovania kongresov v zmysle skrátenia ãaso-
vého intervalu z troch na dva roky. Zmena vstúpi do platnosti aÏ po nasledu-
júcom kongrese IALM, ktor˘ sa bude konaÈ v roku 2015 v Spojen˘ch arab-
sk˘ch emirátoch v Dubai.

Jozef ·idlo, Bratislava
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