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Dňa 22. a 23. júna 2018 sa v Paríži v priestoroch Institut National de la Transfusion Sanguine konali jarné dni Nemeckej spoločnosti
súdneho  lekárstva  južného  regiónu  -  27.  Frühjahrstagung  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Rechtsmedizin  Region  Süd.  Podujatie  je
už  dlhoročne  spojené  so  stretnutím  súdnych  lekárov  Horného  Porýnia  -  48.  Treffen  der  Oberrheinischen  Rechtsmediziner.  Dni
boli  organizované pracovníkmi  Institut  Médico-légal  de Paris,  Faculté  de Médecine de l‘Université  Paris  Descartes,  na čele  ktorého
stojí profesor Bertrand Ludes, ktorý je od septembra 2017 zároveň aj prezidentom European Council of Legal Medicine. Vysvetlenie
pre prekvapivé miesto organizácie odborného podujatia Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva je nakoniec vcelku pochopiteľné
a  prijateľné.  Profesor  Ludes  pôsobil  dlhé  roky  na  Univerzite  v  Strasbourgu,  ktorý  geograficky  patrí  do  Horného  Porýnia  a  tak  sa
rozhodol  zorganizovať  podujatie  v  mieste  svojho  súčasného  pôsobenia.  Stretnutia  sa  zúčastnili  významné  osobnosti  nemeckého
súdneho lekárstva napr.  profesor Wolfgang Eisenmenger z Mníchova,  profesor Stefan Pollak z Freiburgu, profesor Burkhard Madea
z Bonnu, profesor Markus Rothschild z Kolína nad Rýnom, profesor Matthias Graw z Mníchova a už tradične nechýbal ani  profesor
Thomas Bajanowski z Essenu, prezident Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva. Zo zahraničných účastníkov je potrebné spomenúť
profesora Toshikazu Kondo šéfredaktora impaktovaného časopisu Legal Medicine z Univerzity Wakayama v Japonsku. Počas piatkového
popoludnia a sobotňajšieho dopoludnia v rámci šiestich sekcií odborného programu odznelo 26 prednášok a bolo prezentovaných
13 vývesiek z toho 23 príspevkov bolo z Nemecka, 5 zo Švajčiarska, 4 z Japonska, 3 z Francúzska a po 1 z Alžírska, Islandu, Slovenska
a Tuniska. Zo Slovenska bola prezentovaná práca „Experience with the new organization of autopsy practice in Slovakia“ autorov Šidlo,
J., Očko, P., Mikuláš, Ľ. a Šikuta, J. Široké spektrum tém bolo tvorené prevažne kazuistikami ako býva zvykom na jarných dňoch či už
južného alebo severného regiónu nemeckej spoločnosti. Podujatia sa zúčastnilo 100 účastníkov z 11 krajín Európy, Ázie a Afriky.

V rámci spoločenského programu bola v prvý deň organizovaná spoločná večera v reštaurácii „Bel Canto“ v budove l‘Hôtel de ville -
parížskej radnice neďaleko od najznámejšej historickej parížskej katedrály Notre Dame. Podujatie bolo ukončené v sobotu o 13:00 hod.
Po príhovoroch ešte nasledoval tradičný „Abschiedsbuffet“ - rozlúčkový bufet.
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