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W  dniach 9–13 września 2014 r. odbył się 93. 
Kongres Medycyny Prawnej, przy udziale ministra 
sprawiedliwości kraju związkowego Meklembur-
gia-Pomorze Przednie – pani Uty-Marii Kuder, 
rektora Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta 
w  Greifswaldzie – prof. Johanny Eleonory Weber, 
prezesa rady naukowej Uniwersytetu w Greifswal-
dzie – prof. Reinera Biffara, prezesa Kongresu – 
prof. Britty Bockholdt, oraz prezesa Niemieckiego 
Towarzystwa Medycyny Prawnej – prof. Thomasa 
Bajanowskiego.

Greifswald jest hanzeatyckim miastem uni-
wersyteckim w  Niemczech, w  kraju związkowym 
Meklemburgia-Pomorze Przednie nad rzeką Ryck. 
W latach 1818–1832 miasto było powiatem grodz-
kim w rejencji stralsundzkiej, a od roku 1832 w re-
jencji szczecińskiej. Uniwersytet został założony 
w 1456 r., jako drugi najstarszy uniwersytet w ba-
senie Morza Bałtyckiego. Uczelnia przejściowo 
należała do Szwecji i Prus. W uniwersytecie funk-
cjonowały cztery klasyczne wydziały: teologicz-
ny, filozoficzny, medycyny i  prawa. Rok 1990 był 
przełomowy w  historii uczelni. Nadano jej nową 
strukturę i  przywrócono autonomię, wolność na-
uki i  programu nauczania. Obecnie uniwersy-
tet ma pięć wydziałów: teologiczny, prawa i nauk 
o państwie, medycyny, filozoficzny i matematycz-
no-przyrodniczy. Uczelnia w  2006 r. obchodziła 
jubileusz 550-lecia istnienia.

Kongres zorganizował Instytut Medycyny Praw-
nej Uniwersytetu w Greifswaldzie i Niemieckie To-
warzystwo Medycyny Prawnej. Obrady odbywały 
się w  kilku odpowiednio przygotowanych do tego 
celu salach wykładowych hotelu „Maritim” w miej-
scowości Heringsdorf. Otwarcia Kongresu dokonała 

prezydent Kongresu i  kierownik Instytutu – prof. 
Britta Bockholdt.

W  obradach wzięło udział ok. 200 osób, głów-
nie medyków sądowych, ale także toksykologów 
i  genetyków reprezentujących Instytuty Medycyny 
Prawnej (Sądowej) z  Europy, tj.: Austrii, Niemiec, 
Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Grecji, Da-
nii, Holandii, Rosji, Mołdawii, Białorusi, Ukrainy, 
Rumunii, Albanii i Polski, ale również Japonii.

Zarówno na wcześniejszych kongresach, jak i na 
obecnym tematyka dotyczyła zagadnień związa-
nych z klasyczną medycyną sądową z uwzględnie-
niem kazuistyki sądowo-lekarskiej i  możliwości 
wykorzystania tomografii komputerowej w  bada-
niach pośmiertnych. Toksykologia sądowa i  prace 
z  zakresu specjalistycznych badań genetycznych 
DNA stanowiły istotny element kongresu. Ogółem 
wygłoszono 101 referatów i przedstawiono 100 pla-
katów. Językiem wykładowym był język niemiecki 
i angielski.

Polskę na obradach poświęconych zagadnie-
niom sądowo-lekarskim reprezentowali pracowni-
cy naukowi Katedry Medycyny Sądowej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, Katedry 
Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy przedstawili 
prace w języku niemieckim i angielskim:
1)  Kluza P., Woźniak K., Moskala A., Rzepecka-Woź-

niak E., Application of post mortem computed to-
mography angiography (PMCTA) for evaluation of 
lower extremities injuries in case pedestrian – car 
accidents,

2)  Moskala A., Woźniak K., Kluza P., Rzepecka-Woź-
niak E., Characteristics of injuries in victims of 
motorcycle on the basis of post-mortem computed 
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tomography (PMCT) in confrontation to the con-
ventional forensic autopsy,

3)  Rygol K., Skowronek R., Chowaniec Cz., Waj-
da-Drzewiecka K., Aortendissektion – Auswer-
tung medizinischer Behandlungsfehler,

4)  Woźniak K., Moskala A., Kluza P., Rzepecka-Woź-
niak E., PMCT examination of exhumed bodies of 
victims of air disaster near Smolensk (2010). 
Przedstawiono również pracę zespołową w języ-

ku niemieckim pochodzącą z instytutów medycyny 
sądowej Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Polski, Francji 
i Wielkiej Brytanii: S. Grabherr, J. Grimm, A. Hei-
nemann, G. Guglielmi, K. Woźniak, F. Eplinius, F. 
Dedouit, F. Fischer, G. Rutty, B. Morgan, H. Wittig,  
P. Mangin, R. Dirnhofer Multiphase post-mortem 
CT angiography – Vorläufige Ergebnisse einer multi-
zentrischen Validierungsstudie.

W  godzinach popołudniowych, w  przeddzień 
rozpoczęcia kongresu, gospodarze dokonali jego 
uroczystego otwarcia w  Collegium Musicum przy 
Katedrze św. Mikołaja w  Greifswaldzie. Uroczysta 
kolacja odbyła się natomiast w historycznym XVI-
-wiecznym zamku Mellenthin.

94. Kongres odbędzie się we wrześniu 2015 r. 
w Lipsku, w jednym z największych ośrodków uni-
wersyteckich i targowych Saksonii.

Udział w  kongresie pracowników naukowych 
wyższych uczelni medycznych z Europy Środkowo-
-Wschodniej, w tym pracowników naukowych z Pol-
ski, był w znacznej mierze wsparty finansowo przez 
Osteuropaverein Rechtsmedizin, przy szczególnym 
zaangażowaniu dr. med. Kurta Trübnera z Essen.
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