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SPRAWOZDANIA

19th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria –
Pannonia,13-15 maja 2010 – sprawozdanie

19 Międzynarodowe Spotkanie Alpe – Adria
– Pannonia odbyło się w dniach 13-15 maja
2010 roku w Tavagnacco – północnych przedmieściach Udine. Udine to miasto zlokalizowane
w północnej części Włoch, niedaleko (poniżej
100 km) Alp, jak i Morza Adriatyckiego (ryciny).

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył
prof. Carlo Moreschi. Podczas spotkania prezentowano wyłącznie referaty – oficjalnym językiem
był język angielski. Poza autorami włoskimi

(niestety, niektórzy przedstawili swoje prace
w swoim języku ojczystym, a nie oficjalnym)
znaczącą liczbę prac zaprezentowali autorzy
z krajów byłej Jugosławii. Były one poświęcone zarówno medyczno-sądowym badaniom
ofiar konfliktów na Bałkanach (ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni wojennych lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia), jak
i poszukiwania korzeni państwowości poszczególnych „nowych” republik. Zaprezentowali
również swoje prace autorzy polscy – z Katowic
i Krakowa:
1. K. Droździok, J. Kabiesz, A. Nowak, C.
Chowaniec, J. Nowicka: Allele frequencies
of the 11 autosomal STR loci (ampflstr
sefiler kit) in the population from southern
Poland.
2. P. Kowalski, D. Karpisz, L. Wojnar, A.
Urbanik, M. Kłys: Possibility of creating a
global system of identification of unknown
persons and their remains on the basis of
numerical description of fronto – orbiculo
– maxillary shape of the skull shown on
the X-ray pictures with the use of computer
image analysis.
3. A. Nowak, A. Flak-Wancerz, A. Sobierańska, I. Kopyta, C. Chowaniec: The sudden
deaths in cot of children under the 5th year
of age – part I – the risk-factors.
4. A. Nowak, E. Zielińska-Pająk, J. Pająk, C.
Chowaniec: The sudden deaths in cot in
children under the 5th year of age – part II –
the cause of death, postmortem diagnosis.
5. J. Nowicka, J. Kulikowska, A. Nowak, T.
Grabowska, K. Droździok: A case of fatal
poisoning by acetonitryle.
6. E. Rzepecka-Wożniak, K. Woźniak, J. Pohl,
B. Dybała: Application of rapid prototyping
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in identification of crime weapon – case
report.
7. K. Woźniak, A. Moskała, E. Rzepecka-Wożniak: 3D object processing in forensic
reconstruction of bone fractures – own
experiences.
Poza troską o właściwą fachową zawartość
spotkania Organizatorzy zadbali o prezentację regionu, w tym jego specyfiki kulinarnej –
szczególne zrozumienie w tym względzie mogą
zdobyć wśród medyków sądowych wiele dni
dojrzewające szynki.
Kolejne, już 20, spotkanie, odbędzie się w
dniach 1-4 czerwca 2011 roku w Bratysławie.
Jako jego tematy wiodące określono:
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– medycyna sądowa u progu XXI stulecia,
– nauczanie medycyny sądowej przed i po
dyplomie,
– przemoc domowa,
– wykrywanie substancji psychoaktywnych
w toksykologii sądowej,
– różne.
Bliższe dane na temat przyszłorocznego
spotkania na stronie www:
http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=4815
Opracowali:
Krzysztof Woźniak
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