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W dniach 18-22.09.2012 roku odbył się w ser-
cu Schwarzwaldu, Freiburgu, mieście o bardzo bo-
gatej historii coroczny, tym razem, 91. Kongres Me-
dycyny Prawnej – przy udziale ministra sprawiedli-
wości kraju związkowego Badenii-Wirtembergii –
Rainera Stickelbergera, rektora uniwersytetu Alber-
ta Ludwiga we Freiburgu – prof. Hansa Jochena
Schiewera, dziekana wydziału lekarskiego – prof.
Huberta Bluma oraz prezydenta Kongresu i Nie-
mieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej – prof.
Stefana Pollaka.

Czas organizacji kongresu nie był przypadkowy,
bowiem w roku 1457 założony został, drugi co do
wielkości po uniwersytecie wiedeńskim, uniwersytet
w Freiburgu, który 21 września 2012 roku świę-
tował 555 lat istnienia. Z miejscem tym związani
byli tacy wielcy medycy jak: Adolf Kussmaul, Alfred
Hegar i Ludwig Aschoff. Również w 2012 roku In-
stytut Medycyny Prawnej w Freiburgu obchodził 50
lecie istnienia.

Kongres zorganizowany został przez Instytut Me-
dycyny Prawnej Uniwersytetu w Freiburgu i Nie-
mieckie Towarzystwo Medycyny Prawnej. Obrady
odbywały się równolegle w kilku salach wykłado-
wych uniwersytetu doskonale przygotowanych pod
każdym względem do tego celu. Otwarcia Kongresu
dokonał prezydent Kongresu pan prof. Stefan Pol-
lak, kierownik Instytutu.

W obradach wzięło udział około 350 osób, głów-
nie medyków sądowych, ale także toksykologów
i genetyków reprezentujących Instytuty Medycyny
Prawnej (Sądowej) z Europy (tj.: Niemiec, Austrii,
Białorusi, Czech, Grecji, Irlandii, Kosowa, Mace-
donii, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii,
Szkocji, Szwajcarii, Węgier i Włoch), ale również
z Japonii, Kuby i USA.

Tematyka główna kongresu dotyczyła proble-
mów klasycznej medycyny sądowej i prawa medycz-
nego związanych m.in. z opiniowaniem w spra-
wach błędu lekarskiego. Duży nacisk położono na
kazuistykę sądowo-lekarską. Wiele prac poświę-
cono wykorzystaniu tomografii komputerowej w ba-
daniach pośmiertnych. Toksykologia sądowo-lekar-
ska, jako istotny element kongresu, reprezentowana

była przez wielu naukowców, zaś wyrazem tego
były sesje referatowe i plakatowe. Przedstawiono
również prace z zakresu specjalistycznych badań
genetycznych DNA. Ogółem, zarówno w czasie
trwania obrad z medycyny sądowej, toksykologii są-
dowo-lekarskiej i genetycznej, wygłoszono 141 re-
feratów i przedstawiono 94 postery. Językiem wy-
kładowym był język niemiecki i angielski.

Polskę, w czasie obrad sądowo-lekarskich i tok-
sykologicznych, reprezentowali pracownicy naukowi
Katedry Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Katedry Medycyny
Sądowej UJ CM w Krakowie, Katedry Medycyny Są-
dowej UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy we współ-
pracy z Instytutem Medycyny Prawnej Uniwersytetu
w Kielcach oraz Katedry Medycyny Sądowej Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy przed-
stawili pięć prac w języku niemieckim i jedną pracę
w języku angielskim.

1. Kulikowska J., Nowicka J., Korczyńska M.,
Celiński R.: Schnüffelstoffe im toxikologischen
Untersuchungsgut des Gerichtsmedizinischen In-
stitutes in Katowice

2. Maksymowicz K., Tunikowski W., Kościuk J.,
Jurek T.: 3 D-Retrospektive – die Simulation eines
Tatablaufs in der 3D-Umgebung bei nur fragmen-
tarischem Beweismaterial

3. Maksymowicz K., Tunikowski W., Kościuk J.,
Jurek T.: Verwendung von allgemein zugänglichen
Daten für Zwecke der Rechtsmedizin und Krimi-
nalistik

4. Pufal E., Nowacka T., Sykutera M., Śliwka K.,
Rochholz G., Francelius C.: Fahren unter dem Ein-
fluss zentral wirksamer Substanzen – Auswertung
der im Zeitraum 2006 bis 2011 im Institut für
Gerichtliche Medizin in Bydgoszcz untersuchten
Blutproben

5. Rygol K., Chowaniec C.: Stichwunden – eine
rechtsmedizinische Analyse

6. Woźniak K., Moskala A., Rzepecka-Woźniak
E., Kluza P.: Application of post-mortem multi-slice
computed tomography in aircraft accident fatali-
ties – own experiences.

W trakcie trwania kongresu czynne były wysta-
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wy firm farmaceutycznych i biochemicznych oraz
prezentowany był sprzęt optyczny i laboratoryjny.

W godzinach wieczornych, w przeddzień roz-
poczęcia kongresu, gospodarze podejmowali wszyst-
kich uczestników w muzeum sztuki od średnio-
wiecza do baroku i malarstwa XIX wieku. Na próbę
wina zaproszono gości do historycznego domu
handlowego – późniejszego budynku parlamentu
kraju związkowego Badenii – którego front zdobiły
figury cesarza Maksymiliana I, księcia Filipa Pięk-
nego, cesarza Karola V i cesarza Ferdynanda I.
Uroczysta kolacja miała natomiast miejsce w hotelu
przy katedrze św. Szczepana, z którego rozpościerał
się wspaniały widok na rzekę Ren, naturalną gra-
nicę z Francją.

Na następny, 92 kongres, w 2013 roku zaproszo-
no wszystkich chętnych do Zagłębia Saary do Saar-
brücken.

Wyjazdy pracowników naukowych uczelni wyż-
szych z Europy Środkowo-Wschodniej, ich udział
w kongresie a także częściowo prace tam wygłasza-
ne, są w znacznej mierze sponsorowane przez Nie-
mieckie Towarzystwo Medycyny Prawnej – Osteuro-
paverein – przy szczególnym zaangażowaniu dr.
med. Kurta Trübnera z Essen.

Opracował:
dr n. med. Krystian Rygol
wykładowca SUM w Katowicach


