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Sprawozdanie z XvIth International Meeting on Forensic Medicine 
Alps – Adria – Pannonia w Debreczynie w Republice Węgier

W dniach 17-20.05.2006 roku odbyło się w De-
breczynie (Węgry) 16 międzynarodowe sympozjum 
naukowe pod patronatem prezydenta komitetu or-
ganizacyjnego, dziekana Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu w Debreczynie i Komendanta Policji Hrab-
stwa Hajdu – Bihar. Miasto Debreczyn jest drugim co 
do wielkości miastem Węgier, zaś w historii zapisało 
się jako dwukrotna, tymczasowa stolica kraju – na 
przełomie lat 1848/1849 i podczas II wojny świato-
wej. Od 1540 roku miasto jest oficjalnym ośrodkiem 
kalwinizmu – z tego powodu Debreczyn bywa na-
zywany „kalwińskim Rzymem”. Obrady odbywały 
się w hotelu „Lycium” dobrze przygotowanym pod 
każdym względem do tego celu. Sympozjum zostało 
zorganizowane przez Instytut Medycyny Prawnej 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Debreczynie. 
Otwarcia sympozjum dokonał Pan Prof. Dr. Laszlo 
Herczeg, kierownik Instytutu Medycyny Prawnej, 
który dokładając odpowiednich starań zapewnił 
dobry poziom naukowy konferencji.

W obradach udział wzięło około 100 osób, głów-
nie medyków sądowych, reprezentujących Instytuty 
Medycyny Prawnej: Węgier, Chorwacji, Słowenii, 
Niemiec, Austrii, Włoch i Polski. Gośćmi honorowy-
mi byli profesorowie: prof. E. P. Leinzinger z Grazu  
a także J. Balazic z Lublany i W. Keil z Monachium.

Tematyka główna sympozjum prezentowana 
była w kilku sesjach. Dotyczyła nowoczesnej diag-
nostyki zażyciowej i pośmiertnej ostrych zespo-
łów wieńcowych, klasycznej medycyny sądowej 
i prawa medycznego oraz badań genetycznych 
DNA. Prace były przedstawione w formie referatów  
i na plakatach. Ogółem wygłoszono 31 referatów  
i przedstawiono 8 plakatów. Językiem obowiązują-
cym był angielski.

Z Polski w konferencji udział wzięli dr n. med. 
Małgorzata Chowaniec, lek. med. Agnieszka Nowak 
i dr n. med. Krystian Rygol z Katedry Medycyny Są-
dowej śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 
Wygłoszone zostały trzy prace.

1. Chowaniec Cz., Nowak A., Chowaniec M., 
Kobek M.: The case of a 40 year-old man death 
– an inevitable effect of a chest wound or a medi-
cal error.

2. Chowaniec Cz., Chowaniec M., Nowak A.,  
Jabłoński Ch.: The inadequate fetal weight estima-
tion as a cause of a medical error.

3. Chowaniec Cz., Rygol K., Chowaniec M.: 
Hospital HBv and HCv infections as a problem in 
medico – legal opinions in Poland.

Gospodarze zapewnili również możliwość zwie-
dzenia muzeum pasterstwa i dawnej stajni Hortob-
agyi Csarda. W dawnych czasach na puszcie żyło 
węgierskie szare bydło z wygiętym porożem i owce 
prostorogie. Obecna inscenizacja organizowana na 
puszcie to show, niemniej zwracający uwagę na fakt, 
że pasterze pusztańscy sami musieli zadbać o swe 
wyżywienie i rozrywkę. Przygotowywali oni potrawy 
w kotle zawieszonym nad ogniem, ćwiczyli jazdę 
konną a dla zabicia czasu organizowali turnieje. 

Na zakończenie sympozjum podjęto uchwałę  
o organizacji kolejnej, 17 konferencji, w Portorož  
w Republice Słowenii.

Dr n. med. Krystian Rygol
Adiunkt Katedry Medycyny Sądowej 


