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22. Kongres Międzynarodowej Akademii Medy-
cyny Sądowej (IALM) odbył się w dniach 5-8.07.
2012 roku w Stambule, największym i najbardziej
zaludnionym mieście Turcji. Konferencja IALM od-
bywa się co 3 lata (od roku 1938), a miejscem spo-
tkań były dotychczas różne miasta Europy. W Stam-
bule miejscem obrad było nowoczesne centrum
kongresowe Haliç, zlokalizowane przy północnym
brzegu zatoki Złoty Róg (Golden Horn) w europej-
skiej części miasta. Centrum kongresowe dyspo-
nowało kilkoma obszernymi salami wykładowymi,
w których równocześnie odbywały się sesje tema-
tyczne. Ponadto przyległe do centrum nabrzeże z wi-
dokiem na europejską część miasta i wzgórza Pierre
Loti, było idealnym miejscem na zorganizowany
tam uroczysty bankiet powitalny.

Konferencja IALM w Stambule może poszczycić
się ogromną liczbą uczestników, gdyż w samym
tylko spisie autorów prac znajduje się ponad 2000
nazwisk, a z pewnością uczestniczyli w niej też inni
słuchacze. Jak zwykle w tego typu konferencjach
sesje były podzielone według różnych dziedzin me-
dycyny sądowej i dotyczyły kwestii klasycznej
medycyny sądowej oraz tzw. klinicznej, odontologii
sądowej, toksykologii, metod obrazowania pośmiert-
nego, etyki lekarskiej, błędów medycznych, rekon-
strukcji wypadków drogowych, przemocy domowej
i praw człowieka. Tak znaczna liczba uczestników
i prezentowanych doniesień plakatowych (843
postery) najprawdopodobniej wymusiła na organi-
zatorach przedstawienie sesji plakatowej w niespo-
tykanej dotąd na naszych branżowych konferencjach
formie, tj. posterów multimedialnych, które można
było obejrzeć na wystawionych kilkunastu ekra-
nach poprzez wybór odpowiedniego plakatu z listy
w menu. Taka forma sesji plakatowej spotkała się
zarówno z głosami poparcia, jak i krytyki. Ułatwie-
niem był z pewnością fakt, iż autor nie musiał
drukować plakatu i podróżować z dość niewygodną
w transporcie tubą, natomiast w tradycyjnej formie
przedstawienia plakatów istnieje niewątpliwie więk-
sza szansa, że plakat zostanie zauważony przez
większą liczbę zainteresowanych.

Nasz kraj reprezentowali przedstawiciele Katedr

i Zakładów Medycyny Sądowej w Krakowie, Po-
znaniu i Gdańsku, którzy przedstawili następujące
prace (w porządku chronologicznym):

1. M. Kaliszan: Studies on time of death esti-
mation based on postmortem human eye temper-
ature (OP-015)

2. P. Świderski, C. Żaba, D. Lorkiewicz-Muszyń-
ska, A. Teżyk: Untypical circumstances of death
during angling (PP-122)

3. D. Lorkiewicz-Muszyńska, W. Kociemba, A.
Przystańska, A. Sroka, M. Łabęcka, P. Świderski:
Body mass estimation in Polish modern population
(PP-178)

4. K. Woźniak, T. Konopka, E. Rzepecka-Woź-
niak, A. Moskała: Forensic medical examination
including multislice computed tomography of a
corpse of the victim of firearm injuries subsequently
partially burned (PP-211)

5. D. Lorkiewicz-Muszyńska, A. Przystańska, M.
Łabęcka, P. Świderski, C. Żaba: The current status
of the education in forensic odontology for under-
graduate dentistry students (PP-221)

6. M. Łabęcka, D. Lorkiewicz-Muszyńska, A.
Przystańska, K. Kondrusiewicz, P. Świderski: The
analysis of number and effects of animals and
human aggression to human (PP-842).

Abstrakty wszystkich przedstawianych prac zo-
stały opublikowane w specjalnie przygotowanym
na okoliczność konferencji suplemencie czasopisma
International Journal of Legal Medicine.

Przed głównymi obradami odbyły się 3-dniowe
warsztaty, w tym szkolenie grupy Justice Rapid
Response, ciekawej inicjatywy, skupiającej eksper-
tów sądowych z całego świata, gotowych w razie
konieczności brać udział w pracach zespołu, w przy-
padkach nagłych, masowych zdarzeń takich jak
przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, w różnych
zakątkach świata (www.justicerapidresponse.org).

Dzięki uprzejmości i ogromnej sympatii turec-
kich medyków sądowych, w tym przewodniczącego
komitetu organizacyjnego konferencji prof. Mete
Gulmena oraz dr. Ramazana Akcana z Uniwersytetu
w Ankarze była możliwość zwiedzenia także Za-
kładu Medycyny Sądowej w Stambule, gdzie po
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konferencji w przylegającym do niego ogrodzie zo-
stało zorganizowane „afterparty”. W czasie zwie-
dzania zakładu uwagę zwróciła wielkość prosek-
torium z kilkoma salami i łącznie około 20 stołami
sekcyjnymi, na których, mimo soboty popołudnia,
odbywały się sekcje zwłok. Po konferencji wraz
z tureckimi przyjaciółmi niżej podpisany złożył wi-
zytę w Ankarze, zwiedzając przy okazji przepiękną
Kapadocję.

Na konferencji ogłoszono także organizatora ko-
lejnego spotkania IALM, które w 2015 roku po raz
pierwszy odbędzie się poza Europą – w Dubaju.

Opracował:
dr med. Michał Kaliszan
Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
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