
ARCH. MED. SąD. KRYM., 2007, LvII, 443                                                                        SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z 86 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Rechtsmedizin w Mainz (Moguncji) w Niemczech

W dniach 26-29. 09. 2007 roku odbył się w Mainz, 
mieście o rzymskich korzeniach, położonym nad 
Renem coroczny, w tym roku, 86 Kongres Medy-
cyny Prawnej – przy udziale Rektora Uniwersytetu, 
prezydenta Kongresu i prezydenta Niemieckiego 
Towarzystwa Medycyny Prawnej. Miasto uniwersy-
teckie Mainz stało się po raz pierwszy organizatorem 
Kongresu, w przeszło 100 letniej historii Towarzy-
stwa Medycyny Prawnej. Obrady zorganizowane 
przez Instytut Medycyny Prawnej Uniwersytetu  
w Mainz i Niemieckie Towarzystwo Medycyny Praw-
nej odbywały się w Centrum Kongresowym dosko-
nale przygotowanym pod każdym względem do tego 
celu. Otwarcia Kongresu dokonał prezydent Kongre-
su Pan Prof. Dr. Reinhard Urban, kierownik Instytutu, 
zapewniając bardzo wysoki poziom naukowy.

W obradach udział wzięło około 300-350 osób, 
głównie medyków sądowych, ale także toksy-
kologów i genetyków reprezentujących Instytuty 
Medycyny Prawnej (Sądowej): Austrii, Niemiec, 
Szwajcarii, Słowenii, Włoch, Słowacji, Czech, Łotwy, 
Macedonii, Rumunii, Grecji, Rosji i Polski. 

Tematyka główna kongresu dotyczyła problemów 
klasycznej medycyny sądowej i prawa medycznego 
związanych m. in. z opiniowaniem w sprawach błę-
du lekarskiego. Duży nacisk położono na kazuistykę 
sądowo-lekarską. Toksykologia sądowo-lekarska, 
jako istotny element kongresu, reprezentowana 
była przez wielu naukowców, zaś wyrazem tego 
były sesje referatowe i plakatowe. Przedstawiono 
również kilka plakatów ze specjalistycznych badań 
genetycznych DNA. Ogółem, zarówno w czasie 
trwania obrad z medycyny sądowej, toksykologii 
sądowo-lekarskiej i genetycznej, wygłoszono 111 
referatów i przedstawiono 81 posterów. Językiem 
wykładowym był język niemiecki.

Polskę, w czasie obrad sądowo-lekarskich i tok-
sykologicznych, reprezentowali pracownicy nauko-
wi Katedry Medycyny Sądowej śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach we współpracy  
z Katedrą Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie 
oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy we współ-
pracy z Instytutem Medycyny Prawnej w Kiel, którzy 
przedstawili trzy prace w języku niemieckim.

1. Rygol K., Nowak A., Chowaniec C., Kobek M.: 
Die Bewertung von verletzungen durch verbrühun-
gen bei einem zweijährigen Kind. 

2. Celiński R., Kulikowska J., Rojek S., Olszowy 
Z., Kłys M.: Abhängigkeit von Tianeptin? 

3. Pufal E., Sykutera M., Rochholz G., Frazelius 
C., śliwka K.: Bestimmung von Flupentixol in Finger-
nägeln bei Patienten unter Flupentixol – Therapie.

 
W trakcie trwania kongresu czynne były wystawy 

firm farmaceutycznych i biochemicznych oraz pre-
zentowany był sprzęt optyczny i laboratoryjny.

Gospodarze zapewnili również program towa-
rzyszący sympozjum, to jest rejs statkiem po rzece 
Ren i zwiedzenie cysterskiego klasztoru założonego 
w xII wieku przez św. Bernarda, który jest jednym z 
niewielu opactw w Niemczech o pięknych, romań-
skich budynkach zachowanych do naszych czasów. 
Miejsce to zostało rozsławione dzięki filmowi „Imię 
Róży” do którego część zdjęć kręcono właśnie tam. 
Uroczysta kolacja w pomieszczeniach klasztoru była 
punktem kulminacyjnym.

Na następny, wrześniowy kongres w 2008 roku 
zaproszono wszystkich chętnych do Drezna.
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