
27SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 2  I 2015

blood  acetaldehyde  determination  in  man
and its level after alcohol intake. Jpn J Alcohol
& Drug Depend 1982; 17: 141-159.

9.  Jamal  M,  Ameno  K,  Kumihashi  M,  et  al.
Microdialysis  for  the  determination  of  acet-
aldehyde  and  ethanol  concentrations  in  the
striatum of freely moving rats. J Chromatogr B
Analyt Technol Biomed Life Sci 2003;  798:  155-
158.

10.  Winek  CL,  Wahba  WW,  Winek  CL  Jr,  Balzer
TW. Drug and chemical blood-level data 2001.
Forensic Sci Int 2001; 122: 107-123.

11.  Schulz M, Schmoldt A. Therapeutic and toxic
blood concentrations of more than 800 drugs
and  other  xenobiotics.  Pharmazie  2003;  58:
447-474.

12.  Goeringer KE, Raymon L,  Christian GD, Lo-
gan BK. Postmortem forensic toxicology of se-
lective serotonin reuptake inhibitors: a review
of  pharmacology  and  report  of  168  cases.  J
Forensic Sci 2000; 45: 633-648.

13.  Drummer OH, Odell M. The forensic pharma-
cology of drug of abuse. Arnold: London; 2001.

14.   Gilliland  MGF,  Bost  RO.  Alcohol  in  decom-

posed bodies: postmortem synthesis and dis-
tribution. J Forensic Sci 1993; 38: 1266-1274.

15.  Ameno  K.  Medico-legal  studies  on  the  etha-
nol concentration in blood and urine of cadav-
ers. Nihon Hoigaku Zasshi 1981; 35: 83-102.

16.  Robertson  MD,  Drummer  OH.  Postmortem
drug  metabolism  by  bacteria.  J  Forensic  Sci
1995; 40: 382-386.

17.  Tanaka N, Kinoshita H, Jamal M, Ohkubo E,
Kumihashi M, Ameno K. A case of drowning
whilst under the influence of brotizolam, fluni-
trazepam and ethanol. Soud Lek 2011; 56: 5-6.

XXIII. Congress of International Academy of Legal
Medicine

Dva a pol roka po 22. kongrese Medzinárodnej akadémie súd-
neho lekárstva (IALM), ktorý sa konal na východe Európy v Istan-
bule,  sa  miesto  konania  23.  kongresu posunulo  ešte  viac  na  vý-
chod do Ázie na Arabský polostrov na pobrežie Perzského zálivu
do najväčšieho mesta Spojených arabských emirátov Dubaja. Išlo
o  prvý  kongres  IALM  organizovaný  v  regióne  Blízkeho  východu
a severnej Afriky. Dubaj je významným obchodným a turistickým
centrom  s  významným  letiskom,  ale  je  aj  miestom  vysnívaných
dovoleniek  mnohých,  ktorým  ponúka  luxus  na  každom  kroku
a extrémne horúce počasie. To bol zrejme aj dôvod na skrátenie
tradičného  trojročného  časového  intervalu  od  posledného  kon-
gresu Medzinárodnej akadémie súdneho lekárstva.

Kongres bol organizovaný pod záštitou najvyšších štátnych predstaviteľov, prezidenta a viceprezidenta Spojených arabských emi-
rátov a korunného princa Dubaja, pre nás trochu nezvykle v spolupráci s hlavným miestnym organizátorom dubajskou políciou. Mie-
stom kongresových aktivít bolo Dubai International Convention & Exhibition Centre v komplexe Dubai World Trade Centre, ktoré sa
nachádza pri stanici metra v blízkosti „mrakodrapovej aleje“ a je ľahko dostupné aj taxíkom.

V rámci odborného programu kongresu od 19. do 21. januára 2015 odznelo v 13 sekciách 131 prednášok a v 13 rovnomenných
sekciách bolo prezentovaných 212 vývesiek. Boli prezentované pôvodné práce a kazuistiky zo všetkých oblastí súdnolekárskej praxe
a hraničných odborov. Najviac príspevkov bolo prezentovaných v sekciách „Open topics“ a „Forensic pathology“. Téma využitia zobra-
zovacích metód v postmortálnej diagnostike a expertíze je už roky na vzostupe a oslovila najmä domácich odborníkov, ktorí plánujú
zaviesť tieto metódy do praxe, čo pri ekonomických možnostiach krajiny určite nebude problém. Právo rozhodnúť o forme prezentá-
cie si vyhradili organizátori.  Od slovenských autorov boli prezentované práce: „Experimental wound ballistic of ricochet projectiles:
report of continuing studies“ autorov: N. Moravanský, L. Juříček, V. Rekeň, P. Dohnal, P. Kováč, A. Zummerová a „Medicolegal analysis
of drug-related deaths in Slovakia between 2004 and 2013“ autorov: J. Šidlo, I. Šteliar. Je potešiteľné, že obidve práce boli vedeckým
a organizačným výborom vybraté  na ústnu prezentáciu.  Pri  opakovanej  neúčasti  českých kolegov na vrcholných súdnolekárskych
podujatiach je dobrou správou, že doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D, MBA sa stal členom redakčnej rady novovznikajúceho časopisu „Arab
Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine“. V rámci odborného programu sa konali aj 4 obsiahle workshopy. Workshop „Foren-
sic Antropology Society of Europe (FASE)“, „International Committe of the Red Cross (ICRC)“, „Technical Working Group Post-mortem
Angiography Methods (TWGPAM)“ a „Violence Against Women (VAW)“. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 900 účastníkov z 55 krajín.

V rámci „Gala Dinner“,  ktorá sa konala v Armani Pavilion v dolnej časti  najvyššej  budovy sveta Burj  Khalifa (828 m),  mali  pozvaní
prednášajúci a predsedovia sekcií možnosť vyviezť sa výťahom na vyhliadkovú plošinu na 124. poschodí (452 m), kde sa im naskytol
skutočne fascinujúci pohľad na večerné mesto. Priamo z pavilónu mohli hostia sledovať každú polhodinu spievajúcu „Dubai Foun-
taine“, ktorá poskytuje po každý krát  úžasný zážitok kombináciou hudby, svetelných efektov a výstrekov vody v niektorých fázach až
do výšky 150 metrov.

V rámci kongresu sa konala aj členská schôdza International Academy of Legal Medicine, ktorá opätovne zvolila staronového pre-
zidenta prof. Santo Davide Ferraru ako aj staronové prezídium Akadémie a odsúhlasila niektoré zmeny stanov. Miesto a termín 24.
kongresu neboli určené, nakoľko zatiaľ nikto neprejavil záujem o jeho organizáciu.

Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava

ZPRÁVA ZE SJEZDU

                                                 


