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92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Rechtsmedizin

Dňa  17.  až  21.  septembra  2013  sa  konali  92.  dni  nemeckej  súdno-lekárskej  spoločnosti.
Organizácie sa po všetkých stránkach perfektne zhostili pracovníci Institut für Rechtsmedizin
Medizinische Fakultät so sídlom v Homburg/Saar. Podujatie sa konalo v Campus Saarbrücken
der Universität Saarbrücken.

Deň  pred  oficiálnym  otvorením  sa  uskutočnili  štyri  workshopy  na  nasledovné  témy:
forenzná histopatológia, histológia forenzne významných ochorení srdca, forenzná osteológia
a nesugestívne vedenie rozhovoru (v klinickom súdnom lekárstve pri vyšetrovaní živých osôb).

Konferenciu otvoril prof. Dr. Peter Schmidt, prezident konferencie a prednosta usporiadajúceho
Inštitútu,  ktorý  uviedol,  že  napriek  skutočnosti,  že  Inštitút  má  tradíciu  takmer  50  rokov,  cti
organizovať  konferenciu  sa  im  dostalo  po  prvý  raz.  Následne  odzneli  príhovory  prezidenta
nemeckej súdno-lekárskej spoločnosti prof. Dr. Stefana Pollaka a ďalších čestných hostí.

Hlavná téma konferencie sa niesla v súlade so súčasným trendom v medicíne v duchu „Evidenzbasierte forensische Medizin (EbfM)
(súdne lekárstvo založené na dôkazoch)“. V rámci odborného programu, ktorý bol rozložený do štyroch dní, odznelo 129 prednášok, ktoré
boli tradične rozdelené do nasledovných sekcií: EbfM, zobrazovacie metódy v súdnom lekárstve, venované predovšetkým postmortálnej
angiografii a počítačovej tomografii, forenzná traumatológia, forenzná molekulová biológia, forenzná antropológia, forenzná biológia,
klasické súdne lekárstvo,  forenzná toxikológia a klinické súdne lekárstvo.  Kongresové priestory poskytli  optimálne podmienky aj  pre
prezentáciu 94 posterov. Ku všetkým príspevkom prebehla bohatá odborná diskusia. Domáci autori prezentovali 162 prác, zo Švajčiarska
bolo 27 prác, 7 bolo z Japonska, po 5 z Rakúska a Ruska, 4 z Poľska,  3 zo Slovenska, po 2 z Moldavska a Slovinska, a po 1 z Arménska,
Bieloruska, Fínska, Kolumbie, Spojených štátov amerických a Švédska.

Od slovenských autorov boli prezentované práce: „Offene penetrierende Brust- und Lungenverletzung durch einen Pinsel“ autorov:
J.  Šidlo,  J.  Šikuta,  H.  Šidlová,  R.  Kuruc,  D.  Valent,  „Todesfälle  durch  Pflanzen-  und  Pilzvergiftungen  in  Bratislava  und  im  Landkreis
Trnava im Zeitraum von 2008 bis 2012“ autorov: J. Šikuta, J. Šidlo, R. Kuruc, Ľ. Mikuláš, A. Zummerová a „Nicht diagnostizierte schwere
Herzverletzung eines Pkw-Fahrers“ autorov: D. Valent, J. Šidlo, Š. Galbavý, J. Šikuta.

Abstrakty  prezentovaných  prác  boli  uverejnené  v  časopise  Nemeckej  spoločnosti  súdneho  lekárstva  „Rechtsmedizin“,  ktorý  je
indexovaný v Science Citation Index Expanded a v posledných rokoch mu bol pridelený Impact factor, ktorý dosahuje hodnotu takmer
1. Pri pohľade na súčasný vývoj v udeľovaní vedeckých a pedagogických hodností v odbore súdne lekárstvo v Čechách a na Slovensku
a na kritériá, ktoré musia uchádzači splniť je určite zaujímavé ponúknuť výsledky svojej práce na publikáciu uvedenému časopisu. Pre
niektorých autorov by mohlo byť menšou, ale nie neprekonateľnou, prekážkou, že časopis je vydávaný v nemeckom jazyku.

V  rámci  spoločenského  programu  bolo  možné  zúčastniť  sa  prehliadky  mesta  Saarbrücken,  ktoré  je  politickým,  hospodárskym
a kultúrnym centrom Sárska. Mesto bolo v minulosti predovšetkým priemyselným a dopravným centrom, boli tu továrne produkujúce
železo  a  oceľ.  Z  tohto  dôvodu  sa  konal  spoločenský  večer  spojený  s  prehliadkou  v  starej  železiarni  „Völklinger  Hütte“,  ktorá  je
v súčasnosti 38. pamiatkou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v Nemecku.

V rámci pravidelnej členskej schôdze Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva došlo k výmene na poste prezidenta spoločnosti. Po
18 rokoch na vlastnú žiadosť ukončil pôsobenie v predsedníctve z toho 9 na poste prezidenta prof. Stefan Pollak z Freiburgu. Všetci
členovia sa zhodli na skutočnosti, že časový priestor nie je dostatočný na vyjadrenie vďačnosti prof. Pollakovi za jeho nekvantifikovateľnú
prácu a prínos v prospech spoločnosti. Novým prezidentom spoločnosti sa stal prof. Thomas Bajanowski z Essenu.

Nasledujúce podujatie 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin sa bude konať v dňoch 9. – 13. septembra
2014 v Greifswalde v Nemecku.

Jozef Šidlo, Ján Šikuta, Bratislava
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