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W  dniach 30.08–03.09.2016 r. w  Heidelbergu 
odbył się 95. Kongres Niemieckiego Towarzystwa 
Medycyny Prawnej przy udziale prof. Kathrin Yen 
oraz prezesa Niemieckiego Towarzystwa Medycyny 
Prawnej prof. Thomasa Bajanowskiego.

Heidelberg jest miastem na prawach powiatu 
w  kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, za-
łożonym w 1196 r. W 1386 r. w Heidelbergu książę 
elektor Ruprecht I założył uniwersytet – najstarszy 
w granicach współczesnych Niemiec, trzeci najstar-
szy w  granicach ówczesnego Cesarstwa i  czwarty 
w  Środkowej Europie (po praskim, krakowskim 
i wiedeńskim). Największą tragedią w dziejach mia-
sta było dwukrotne zburzenie przez wojska fran-
cuskie miasta i  zamku w  trakcie wojny o  sukcesję 
w Palatynacie w 1689 i 1693 r. Heidelberg jest jed-
nym z nielicznych większych miast Niemiec, które 
nie ucierpiało w czasie II wojny światowej. Atrakcyj-
ne położenie na zboczach gór przy końcowym od-
cinku przełomowej doliny rzeki Neckar powoduje, 
że miasto jest od czasów romantyzmu nieprzerwa-
nie jedną z głównych atrakcji turystycznych kraju. 
W mieście ulokowano kilka instytutów naukowych 
o międzynarodowym znaczeniu. W 2004 r. złożono 
wniosek o wpisanie Starego Miasta i ruin zamku na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W 1766 r. Katedra Medycyny Sądowej była jed-
ną z 5 Katedr Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
w Heidelbergu. W 2016 r. Katedra Medycyny Sądo-
wej świętowała swój jubileusz 250-lecia istnienia, co 
stało się dobrą okazją dla zorganizowania kolejnego 
kongresu. 

Kongres zorganizowany został przez Instytut Me-
dycyny Prawnej Uniwersytetu w Heidelbergu i Nie-
mieckie Towarzystwo Medycyny Prawnej. Główne 
obrady odbywały się w  kilku salach wykładowych 
„Nowego Uniwersytetu” odpowiednio przygotowa-
nych do tego celu. Kongresowi przewodniczyła prof. 
Kathrin Yen.

W obradach udział wzięło około 300 osób, głów-
nie medyków sądowych, a także toksykologów 
i  genetyków reprezentujących instytuty medycyny 
prawnej (sądowej) z  Europy, tj. Austrii, Niemiec, 
Szwajcarii, Słowacji, Białorusi, Rosji, Armenii, Moł-
dawii, Ukrainy i Polski, ale również Japonii.

Kongres poświęcono zagadnieniom związanym 
z  klasyczną medycyną sądową z  uwzględnieniem 
kazuistyki sądowo-lekarskiej i możliwościom wyko-
rzystania tomografii komputerowej w badaniach po-
śmiertnych, jednak w  spojrzeniu przyszłościowym 
medycyny sądowej w 2030 r. Przedstawiono również 
prace z zakresu prawa medycznego, w tym dotyczące 
postępowania lekarskiego. Prace z zakresu toksyko-
logii sądowej i  badań genetycznych DNA stanowi-
ły istotny element kongresu. Ogółem wygłoszono  
98 referatów i przedstawiono 100 posterów. Językiem 
wykładowym były język niemiecki i angielski. 

Polska reprezentowana była przez pracowników 
naukowych Katedry Medycyny Sądowej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, którzy 
przedstawili prace w języku niemieckim i angielskim:
•	 Rygol K., Kirmes T., Wilk M., Chowaniec C. Be-

handlungsfehler – Begutachtung bei Venenthrom-
bose und Lungenembolie in der Gerichtsmedizin,
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•	 Pieprzyca E., Korczyńska M., Kulikowska J., No-
wicka J., Skowronek R., Szczepański M., Chowa-
niec C. Intoxikation mit dem synthetischen Cathi-
none alfa-PVP (alfa-pyrrolidinovalerophenone),

•	 Skowronek R., Pieprzyca E., Kulikowska J., Cho-
waniec C. Suicides under the infuence of novel psy-
choactive substances („legal higs“). 
W  późnych godzinach popołudniowych, 

w  przeddzień rozpoczęcia kongresu, gospodarze 
przywitali gości w Niemieckim Centrum Badań nad 
Rakiem Europejskiego Laboratorium Biologii Mo-
lekularnej w Heidelbergu, natomiast uroczysta ko-
lacja odbyła się w historycznym Zamku Heidelberg.

Udział w  kongresie pracowników naukowych 
wyższych uczelni medycznych z  Europy Środko-

wo-Wschodniej, w  tym pracowników naukowych 
z Polski, a także niektóre prace tam wygłaszane, były 
w znacznej mierze finansowo wsparte przez Osteu-
ropaverein – Rechtsmedizin, przy szczególnym za-
angażowaniu dr. med. Kurta Trübnera z Essen. 

96. Kongres Niemieckiego Towarzystwa Medy-
cyny Prawnej oraz 10. International Symposium 
Advences in Legal Medicine odbędą się w wrześniu 
2017 r. odpowiednio w Düsseldorfie i Köln – mia-
stach na prawach powiatu w  kraju związkowym 
Nadrenia Północna-Westfalia. 

dr n. med. Krystian Rygol 
wykładowca SUM w Katowicach


