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Miestom  konania  26.  ročníka  medzinárodného  mítingu  Alpe  –  Adria  –  Pannonia  bola  Pula  na  polostrove  Istrija  v  Chorvátsku.
Organizátormi  boli  pracovníci  Zavod  za  sudsku  medicinu  i  kriminalistiku,  Medicinski  fakultet,  Sveučilišče  u  Zagrebu  v  spolupráci
s Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologa pod vedením profesora Milovana Kubata. Podujatie sa konalo v areáli Park Plaza
na miniatúrnom polostrove Verudela v dňoch 30. mája až 2. júna 2018. Hlavnými témami boli: Identification, Clinical forensic medicine,
Forensic toxicology, Forensic anthropology, Forensic odontology, Forensic genetics and Other.

Mítingu predchádzali dňa 30.05.2018 dva workshopy „Research focus in forensic medicine and how to get this published“ vedený
profesorom Rogerom Byardom z University of Adelaide, Australia a „Forensic medicine faces migration“, ktorý viedol José Pablo Baraybar
do Carmo z Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, ktorý mal aj úvodnú pozvanú prednášku odborného programu dňa
31.05.2018. Nasledovali dve pozvané prednášky profesora Davora Strinoviča a Pera Bubala z Univerzity Zagreb. Popoludňajší program
pokračoval dvomi blokmi prednášok. Dňa 01.06.2018 začal odborný program pozvanými prednáškami profesorky Eva Keller z Budapešti
o  výučbe  súdneho  lekárstva,  profesorky  Vedrana  Petrovečki  zo  Zagrebu  o  význame  pitiev  v  súdnom  lekárstve  a  profesora  Rogera
Byarda o preventívnej patológii. Boli prezentované ďalšie dva bloky prednášok a na záver sekcia vývesiek. Paralelne prebiehala sekcia
forenznej odontológie zložená z dvoch workshopov a 6 prednášok. V rámci štyroch sekcií odborného programu bolo prezentovaných
42 prednášok a 19 vývesiek z toho 14 bolo z Chorvátska,  13 z Maďarska,  7  zo Srbska,  6  z Talianska,  5  z Macedónska,  po 3 z Bosny
a Hercegoviny, Litvy a Ukrajiny, po 2 zo Slovinska a Rakúska a po 1 zo Švajčiarska, Čiernej Hory a Slovenska. Príspevky v odontologickej
sekcii boli 2 prednášky zo Srbska, po 1 z Brazílie, Maďarska, Dánska, a Chorvátska. Mítingu sa zúčastnilo 117 účastníkov z 21 krajín.
Napriek tomu, že tematické spektrum príspevkov prezentovaných počas mítingu bolo pomerne široké, v príspevkoch z krajín bývalej
Juhoslávie stále dominuje problematika identifikácie, exhumácie a tafonomických zmien. Slovenskú aktívnu účasť zastupovala práca:
„Lethal intoxications with prescription psychoactive drugs“ autorov: J. Šidlo, J. Šikuta, Ľ. Mikuláš, P. Očko.

V  rámci  spoločenského programu dňa 30.05.2018 sa  na  terase  hotela  Park  Plaza  Histria,  v ktorom sa  konal  aj  odborný program,
uskutočnil „Welcome Cocktail“, dňa 01.06.2018 sa konala „Gala Dinner v neďalekej „Ribarskej Kolibe“. Záver podujatia dňa 02.06.2018
bol venovaný výletu s návštevou 60 km vzdialeného observatória „Zvjezdarnica Višnjan“, ktoré je známe mnohými objavmi tzv. minor
planet; ochutnávkou vín a olivových olejov v miestnej vinárni a na spiatočnej ceste obedom v „Konoba Idila“ v Rakovci.

Organizátorom 27th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia budú srbskí kolegovia.
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