
W dniach 17-21.09.2013 roku odbył się po raz
pierwszy w historii kongresów Niemieckiego Towa-
rzystwa Medycyny Prawnej, coroczny, 92. Kongres
Medycyny Prawnej – przy udziale ministra zdrowia,
spraw socjalnych i rodziny – pani Gaby Schäfer,
rektora uniwersytetu Saarland – prof. Volkera Lin-
newebera, dziekana wydziału lekarskiego – prof.
Michaela Mengera, prezydenta kongresu – prof. Pe-
tera Schmidta oraz prezydenta Niemieckiego To-
warzystwa Medycyny Prawnej – prof. Stefana Polla-
ka.

Kraj związkowy Saara leży w zachodniej części
Niemiec, którego stolicą jest miasto Saarbrücken.
Jest to miasto teatrów, festiwali, muzeów i wystaw.
W 1946 roku pod egidą Francji i Uniwersytetu
w Nancy w ówczesnym szpitalu miejskim w Hom-
burgu rozpoczęto kształcenie studentów medycyny.
Dopiero 08 marca 1947 roku pod patronatem Uni-
wersytetu w Nancy powstał „Centre Universitaire
d’Etudes Superieures de Homburg”. Obecnie Uni-
wersytet jest szkołą wyższą z 8 fakultetami.

Kongres zorganizowany został przez Instytut Me-
dycyny Prawnej Uniwersytetu w Saarbrücken i Nie-
mieckie Towarzystwo Medycyny Prawnej. Obrady
odbywały się równolegle w kilku salach wykłado-
wych uniwersytetu odpowiednio przygotowanych
do tego celu. Otwarcia kongresu dokonał prezydent
kongresu pan prof. Peter Schmidt, kierownik Insty-
tutu.

W obradach udział wzięło około 250 osób, głów-
nie medyków sądowych, ale także toksykologów
i genetyków reprezentujących Instytuty Medycyny
Prawnej (Sądowej) z Europy tj.: Austrii, Niemiec,
Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Grecji, Ro-
sji, Mołdawii, Białorusi, Finlandii, Litwy, Armenii i Pol-
ski ale również Japonii, Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej i Kolumbii.

Tematyka główna kongresu dotyczyła zwłaszcza
klasycznej medycyny sądowej ze szczególnym
uwzględnieniem kazuistyki sądowo-lekarskiej. Wie-
le referatów poświęconych było zastosowaniu to-
mografii komputerowej w badaniach pośmiertnych.
Toksykologia sądowa i prace z zakresu specjali-
stycznych badań genetycznych DNA stanowiły istot-

ny element kongresu. Ogółem, zarówno w czasie
trwania obrad z medycyny sądowej, toksykologii i ge-
netyki sądowej, wygłoszono 129 referatów i przed-
stawiono 94 postery. Językiem wykładowym był ję-
zyk niemiecki i angielski.

Polskę, w czasie obrad sądowo-lekarskich, re-
prezentowali pracownicy naukowi Katedry Medy-
cyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, Katedry Medycyny Sądowej UJ CM
w Krakowie oraz Katedry Medycyny Sądowej Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy przed-
stawili dwie prace w języku niemieckim i dwie pra-
ce w języku angielskim.

1. Rygol K., Chowaniec C., Bergbauunfälle in
Polen – Identifizierungsma nahmen und Darstellung
der Verletzungen der Opfer aus dem Sektionsgut
des Instituts für Gerichtsmedizizn und Toxikologie
der Schlesischen Medizinischen Universität in Kato-
wice.

2. Woźniak K., Moskala A., Rzepecka-Woźniak
E., Strona M., Kluza P., Latacz K., Multiphase post -
-mortem computed tomography in case of damage
of the heart and larger blood vessels of the thorax
due to diseases and blunt trauma.

3. Tunikowski W., Maksymowicz K., Kościuk J.,
Jurek T., Kudla M., 3 D site of evant reconstruction
based on material registered – with officer’s fore-
head camera.

4. Maksymowicz K., Tunikowski W., Kościuk J.,
Jurek T., Beispiel einer mehrstufigen Betrachtung
des Vorlaufs eines Tötungsdelikten unter Verwen-
dung der 3D – Wiedergabe.

Przedstawiono również zespołową pracę w ję-
zyku niemieckim pochodzącą z instytutów medy-
cyny sądowej Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Polski,
Francji i Wielkiej Brytanii: S. Grabherr, J. Grimm, A.
Heinemann, G. Guglielmi, K. Woźniak, F. Eplinius,
F. Dedouit, F. Fischer, G. Rutty, B. Morgan, H. Wit-
tig, P. Mangin, R. Dirnhofer, Neues aus der Techni-
cal Working Group Post – mortem Angiography
Methods (TWGPAM): Multizenterstudie zur Vali-
dierung der „multiphase post – mortem CT angiog-
raphy”.
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W trakcie trwania kongresu czynne były wysta-
wy firm farmaceutycznych i biochemicznych oraz
prezentowany był sprzęt optyczny i laboratoryjny.

W godzinach wieczornych, w przeddzień rozpo-
częcia kongresu, gospodarze podejmowali wszyst-
kich uczestników w Auli Kampusu Uniwersytetu
w Saarbrücken. Uroczysta kolacja miała natomiast
miejsce w historycznej hucie w mieście Völklingen –
kraju związkowego Saara, założonej w 1873 roku,
pierwotnie jako stalownia. Obecnie huta jest naj-
większym dobrem kultury według konwencji ha-
skiej.

93. Kongres odbędzie się w kraju związkowym
Meklemburgia – Pomorze Przednie w hanzeatyckim
mieście Greifswaldzie we wrześniu 2014 roku.

Udział w kongresie 16 pracowników naukowych
wyższych uczelni medycznych z Europy Środkowo-
-Wschodniej, w tym 4 pracowników naukowych
z Polski, a także niektóre prace tam wygłaszane,
były w znacznej mierze finansowo wsparte przez
Osteuropaverein – Rechtsmedizin i Fundację Kon-
rad - Händel, przy szczególnym zaangażowaniu dr.
med. Kurta Trübnera z Essen.
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