
W dniach 11-13 listopada 2010 roku w Sokos
Hotel Presidentti (rycina) w Helsinkach odbył się 7
Kongres BMLA. Organizatorzy Kongresu za wiodący
temat przyjęli: „Sudden and unexpected death”.
Poza reprezentantami kraju-gospodarza, Finlandii,
swoje prace przedstawili uczestnicy z Austrii, Esto-
nii, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski,
Rosji, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Ogółem
przedstawiono 38 referatów pogrupowanych w czte-
rech Sympozjach („Patologia sądowa” – 16, Odonto-
logia sądowa – 5, Toksykologia sądowa – 9, „Bio-
logia sądowa” – 8), a w dwóch sesjach plakato-
wych zaprezentowano 27 prac.

Warte uwagi są zaprezentowane informacje na
temat różnych systemów organizacyjnych, w jakich
działają medycy sądowi. W Finlandii od 2010 roku
kompetencje w zakresie wykonywania zleconych
przez policję sądowo-lekarskich sekcji zwłok, wery-
fikacji kart zgonu oraz nadzoru w zakresie ustalania
przyczyny zgonu ma National Institute for Health
and Welfare (THL). Należy podkreślić, że obecnie
w tym kraju sądowo-lekarskie sekcje zwłok wykony-
wane są w około 25% przypadków zgonów. Niedo-
bór specjalistów powoduje konieczność przejazdów
do innych miast w celu dokonania zleconych badań
pośmiertnych.

Z kolei dane na temat Kosowa wskazują na upa-
dek systemu, który został stworzony jeszcze za cza-
sów „starej” Jugosławii. Niekiedy nawet w przy-
padkach głośnych spraw „z pierwszych stron gazet”
nie były wykonane sądowo-lekarskie sekcje zwłok.
Przybyli do tego kraju z ramienia organizacji mię-

dzynarodowych zagraniczni eksperci spotykali się
z niechętnym stanowiskiem urzędników miejsco-
wej władzy. W obecnym stanie rzeczy jest możliwe,
że uzyskanie skuteczności systemu może potrwać
lata.

Na Kongresie Polskę reprezentowały referaty:
1. F. Bolechała, M. Strona: “Multiple homicides

commited by insane offenders” (rycina),

2. A. Moskała, K. Woźniak, A. Urbanik, R. Chrzan,
M. Kłys: “Postmortem CT examination in violent
death cases referring to sharp force injuries – own
experiences”,

3. E. Rzepecka-Woźniak, K. Woźniak, A. Moska-
ła, A. Urbanik, R. Chrzan, M. Kłys: “Postmortem
examination including CT and MRI imaging in
a case assumed as sudden and unexpected death”,

4. K. Woźniak, A. Moskała, A. Urbanik, R. Chrzan,
M. Kłys: “Postmortem CT examination in firearm
fatalities: reconstruction of bullet tracks – own
experiences”

oraz plakat:
M. Strona, F. Bolechała, E. Rzepecka-Woźniak,

T. Konopka: “Unusual case of pulmonary embolism
with vascular material”.

Kolejny, 8 Kongres BMLA, ma odbyć się w Ry-
dze, planowany jest na 2014 rok.

Opracowali: Krzysztof Woźniak, Artur Moskała
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