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Plan wykładów: 

I. Medycyna sądowa jako nauka 
interdyscyplinarna. Narzędzia 
poznawacze. 

II. Tanatologia – śmierć jako proces. 
III. Traumatologia – uraz i jego 

konsekwencje.







NAUKI SĄDOWE (FORENSIC SCIENCE)

Medycyna sądowa (forensic medicine, legal medicine, Rechtsmedizin)

- klasyczna medycyna sądowa (forensic pathology):
- tanatologia,
- traumatologia,
- antropologia sądowo-lekarska.

- kliniczna medycyna sądowa (clinical forensic medicine):
- przestępstwa na tle seksualnym, 
- opiniowanie sądowo-lekarskie,
- diagnostyka medyczno-sądowa, badanie osób żywych,
- błąd medyczny.

Toksykologia sądowa.
Genetyka sądowa.



SYSTEM AKADEMICKI

• 16 Zakładów Medycyny Sądowej 
działających przy Uniwersytetach 
Medycznych (nowe uczelnie Opole, 
Rzeszów, Zielona Góra,

• ok 200 czynnych zawodowo specjalistów i 
lekarzy medycyny sądowej; 

• współczynnik praktykujących na 10.000 
osób 0,05

• 85 lekarzy w ramach ZMS; 161 
biegłych w ramach ZMS





SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ, ZAKRES KOMPETENCJI 

Podstawowa specjalizacja lekarska 5 – lat kształcenia, egzamin państwowy.

BRAK PONIŻSZYCH WYMAGAŃ W JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPECJALIZACJI

Staże: 

• medycyna sądowa

• patomorfologia 

• toksykologia 

• genetyka

• kryminalistyka 



SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ, ZAKRES KOMPETENCJI 

Kursy: 

• Diagnostyka pośmiertna

• Opiniowanie w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych

• Rekonstrukcja wypadku drogowego

• Pośmiertna diagnostyka obrazowa

• Genetyka sądowa. Toksykologia sądowa.

• Postrzały i wybuchy.

Wykształcony specjalista: 

diagnozuje (bada) żywych i martwych, stawia rozpoznania, ustala etiologię i 
rokowania, weryfikuje rozpoznania kliniczne, ustala przyczynę i okoliczności 

zgonu, interpretuje wyniki badań toksykologicznych i genetycznych; 

OPINIUJE.



KTO, KIEDY, GDZIE, JAK 

CZYLI OFIARA, SPRAWCA, PRZEBIEG I OKOLICZNOŚCI 

ZDARZENIA



SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 

- oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia, oględziny miejsca znalezienia 
zwłok,  zabezpieczanie i interpretacja śladów biologicznych, wizja 
lokalna, eksperyment procesowy

- sądowo-lekarskie sekcje zwłok, sekcje zwłok administracyjne

- diagnostyka pośmiertna,

- badanie sądowo-lekarskie osób żywych w celu ustalenia stopnia 
uszczerbku na zdrowiu w postępowaniu karnym i cywilnym, etiologii, 
rokowań, potrzeb związanych z deficytem zdrowia itp.,

- opiniowanie sądowo-lekarskie, karna kwalifikacja stopnia obrażeń ciała, 
kryminalistyczna rekonstrukcja okoliczności zdarzenia i mechanizmu 
powstania obrażeń,



SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ, ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI: 

- ocena prawidłowości postępowania medycznego – opiniowanie w 
sprawach o błąd medyczny,

- ustalanie zdolności do pracy zawodowej i zarobkowej

- ustalanie wieku osób badanych,

- badanie ofiar i sprawców przestępstw na tle seksualnym,

- badanie szczątków ludzkich i ich identyfikacja, ekshumacje;

- opinie o ustalające stan nietrzeźwości/pod wpływem/po użyciu 
alkoholu i podobnie działających środków/środków odurzających

- interpretacja wyników badań toksykologicznych i genetycznych 



Specjalista medycyny 
sądowej 
to nie to samo co: 

- patolog = specjalista patomorfologii/anatomii 
patologicznej/histopatologii,

- biegły sądowy, 

- lekarz sądowy – wystawia zaświadczenia usprawiedliwiające 
niestawiennictwo uczestników postępowania sądowego,



SĄDOWY 

z listy biegłych 
Sądu Okręgowego

AD HOC 

ustanawiany               
w danej 
sprawie

INSTYTUCJA

BIEGŁY



• brak definicji legalnej

• opinię wydaje konkretny pracownik

• opinia jest wydawana w imieniu instytucji

• nie ma ustawowego obowiązku podpisywania opinii przez szefa 
instytucji (zwyczaj)

• nie ma prymatu opinii instytucji nad opinią indywidualnego biegłego

• stawiennictwo w Sądzie – przedstawiciel instytucji czy biegły ad 
hoc/wynagrodzenie czy koszty zastępstwa

INSTYTUCJA NAUKOWA LUB SPECJALISTYCZNA



• art. 193 § 1 k.p.k. – jeżeli dla 
stwierdzenia okoliczności 
mających istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy 
wymagane są wiadomości 
specjalne, zasięga się opinii 
biegłego lub biegłych

• potocznie – znawca, ekspert, 
rzeczoznawca, specjalista

• opinia pisemna lub ustna
• w przypadku kilku biegłych –

opinia łączna lub opinie odrębne

BIEGŁY OPINIE ODRĘBNE/ŁĄCZNE

ODRĘBNE
• możliwość wypowiedzenia się w 

zakresie kompetencji;
• bez możliwości uzgadniania wniosków 

końcowych, bez kompromisów
• weryfikacja odrębnych 

stanowisk/różnic przez zleceniodawcę

ŁĄCZNE 
• konieczność współpracy;
• większe możliwości poznawcze;
• pełniejsze rozwiązanie problemu
• podział pracy 



Biegły sądowy

prawda materialna 
prawda sądowa 

prawda … 

poplecznik prokuratora 
adwokat diabła

wygodny konformista

KONIECZNOŚĆ 
WERYFIKACJI 

POSTAW PRZEZ 
ZLECENIODAWCĘ  

Spełnianie czynności biegłego sądowego charakteryzuje 
się dwiema cechami:

• praca biegłego podporządkowana jest celom 
zleceniodawcy (policji, prokuraturze, sądom),

• biegły nie podejmuje decyzji finalnej, lecz jedynie 
przedkłada propozycję oceny konkretnej sytuacji 
życiowej, stanowiącej przedmiot sprawy.

Ostateczną decyzję, zgodną lub niezgodną z propozycją 
biegłego podejmuje zleceniodawca. 

BIEGŁY NIE WYRĘCZA  ZLECENIODAWCY W 
OCENIE STANU FAKTYCZNEGO, 
WARTOŚCIOWANIU DOWODÓW, 
RÓŻNICOWANIU WERSJI 
ALTERNATYWNYCH 



BIEGŁY SĄDOWY – MINIMALNE WYMAGANIA

§ 12. 1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 lat życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, 
rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych Dz. U. nr 
15, poz. 133



• nieskazitelny charakter

• przedstawia dokumenty stwierdzające kwalifikacje naukowe i praktyczne

• wolny zawód - zasięgnięcie opinii organizacji zawodowej,

• ustanawiany na 5 lat

• ustanawia Prezes Sądu Okręgowego

• biegły nie może odmówić wykonania należących do jego obowiązków

BIEGŁY SĄDOWY – MINIMALNE WYMAGANIA



• BRAK WERYFIKACJI PRAKTYCZNYCH I TEORETYCZNYCH 
UMIEJĘTNOŚCI

• BRAK NADZORU NAD JAKOŚCIĄ PRACY/WERYFIKACJA PROCESOWA

• BRAK RETROSPEKTYWNEJ OCENY WYDANYCH OPINII I 
ROZSTRZYGNIEĆ PROCESOWYCH

• BRAK CERTYFIKACJI I OBOWIĄZKU KSZTAŁCENA

BRAK BIEGŁYCH 

MINIMALNE WYMAGANIA - PROBLEMY



NARZĘDZIA 
BADAWCZE 

Związki przyczynowo 
skutkowe

Na gruncie semantycznym odzwierciedleniem siły 

przyjętego związku przyczynowego będą użyte przez 

biegłego zwroty świadczące o kategoryczności opinii –

począwszy od słów odzwierciedlających pewność: 

„…powoduje…”, „…jest…”, poprzez określające wysokie 

prawdopodobieństwo: „…pozwalają na przyjęcie…”; 

„…świadczy o…” aż do wyrażających brak pewności: 

„…mogą być…”, „…wskazują…” itp. 

„…nie można wykluczyć…” 

Rolą biegłego jest opieranie się  na dowodach medycznych 

odnajdywanych w ustalonym stanie faktycznym a nie 

teoretyzowanie na temat możliwych przyczyn i ich skutków 

bez ustalenia łączących ich więzi.

Brak możliwości ustalenia związku należy wskazać, podając 

przyczyny a nie zastępować wnioskowanie hipotezami nie 

popartymi dowodami.



PRZYKŁADY 
PRAKTYCZNE

Związki 
przyczynowo-

skutkowe. 

Tętniak tętnicy mózgowej, krwotok 
podpajęczynówkowy, udział w 
bójce, zgon

Złamanie szyjki kości udowej w 
wypadku 
komunikacyjnym/zapalenie płuc 
późny zgon w szpitalu. 



NARZĘDZIA 
BADAWCZE 

Związki 
przyczynowo-

skutkowe. 

Teoria  ekwiwalencyjna

(inne nazwy: równowartości przyczyn, teoria 
ekwiwalencji, równowartości warunków, teoria 
warunkowa, kondycjonalna, teoria warunku sine 
qua non, teoria nieograniczonego związku 
przyczynowego)

Teoria adekwancji.

(inne nazwy: przyczynowości przeciętnej, teoria 
związku adekwatnego) 

Teoria relewancyjna (teoria relewancji).

Teoria obiektywnego przypisania 



NARZĘDZIA 
BADAWCZE 

Związki 
przyczynowo 

skutkowe. 

• czyn sprawcy lub inna rozpatrywana 

przyczyna musi być bezwzględnym 

warunkiem wystąpienia skutku, bez 

zaistnienia tego warunku skutek nie nastąpi 

(test conditio sine qua non),

• czyn musi być adekwatny do skutku, 

porównywalny do niego, skutek zaś możliwy 

do przewidzenia po takim jak w 

rozpatrywanym przypadku działaniu sprawcy 

lub zaniechaniu koniecznego działania,

• nie musi być to warunek jedyny, możliwe jest 

współdziałanie innych czynników, 

niezależnych od sprawcy (lub rozpatrywanej 

przyczyny) nawet w sytuacji, w której mają 

one charakter dominujący.



NARZĘDZIA PRACY

Materiał dowodowy

Pełne akta sprawy:

• Dowody osobowe: przesłuchania 
pokrzywdzonego/pacjenta/rodziny; 
lekarzy, pielęgniarek, personelu 
medycznego, pozostałych 
pacjentów i świadków.

• Analiza tzw. „dowodu z życia” –
ciągu zdarzeń pozwalającego na 
weryfikację dowodów osobowych.

• Dokumentacja medyczna.

• Ślad elektroniczny. 



NARZĘDZIA PRACY

Materiał dowodowy

Dokumentacja medyczna:

• Pełna historia choroby/zdrowia, z 
wynikami badań pochodzącymi z 
laboratoriów i pracowni, 
skierowaniami, kartami obserwacji, 
zleceń, konsultacjami, opisami 
badania lekarskiego, przebiegami 
choroby

• Dokumentacja pielęgniarska.

• Księgi zbiorcze, raporty.

Ale też: zdjęcia, nośniki elektroniczne, 
preparaty histopatologiczne, 
zabezpieczony materiał biologiczny  
itp.



NARZĘDZIA PRACY

DOKUMENTACJA 
MEDYCZNA 

Istotne dla biegłego jest:

• opieranie się na oryginałach 
dokumentacji, a nie przetworzonych, 
wybrakowanych, słabo lub nieczytelnych 
kopiach;

• analizowanie oryginalnych wydruków 
badań pochodzących z pracowni 
diagnostycznych lub laboratorium, a nie 
wpisanych do historii choroby lub 
systemu elektronicznego przez lekarza –
konieczność oceny godzin zlecenia, 
pobrania materiału, wykonania badania i 
wydania wyniku;

• wykorzystanie nośników obrazów do 
bezpośredniej oceny (TK, NMR, RTG), 
zapisów EKG, KTG, a nie jedynie opisów 
tych badań, co daje możliwość weryfikacji 
wniosków osoby opisującej.



NARZĘDZIA 
PRACY

Materiał 
dowodowy

Ślad elektroniczny:

• Zapisy monitoringu

• Zapisy z rejestratorów rozmów

• Zapis z centrali telefonicznych i 
alarmowych

• Dane z urządzeń 
diagnostycznych (LAB, MR, TK, 
USG, EKG, monitory itp.)

• GSP karetek 



OBIEKTYWIZACJA
AGRAWACJA 
SYMULACJA

POZIOM 
KATEGORYCZNOŚCI 

OPINII 

URAZY POŚREDNIE/BIERNE

SKRĘCENIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 
(WHIPLASH)

WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU

WSTRZĄŚNIENIE BŁĘDNIKA

WSTRZĄŚNIENIE SIATKÓWKI 

UTRATA WĘCHU/SŁUCHU/WZROKU

PADACZKA

UTRATA PRZYTOMNOŚCI/OMDLENIA

ZESPÓŁ BEZDECHU SENNEGO



Traumatologia. 
Definicje. 

URAZ – działanie na ciało energii 
(mechanicznej, termicznej, elektrycznej, 
chemicznej itp.).

Uszkodzeniem ciała – w szerokim tego 
słowa znaczeniu – jest naruszenie  
anatomicznej całości ciała albo jego 
fizjologicznej czynności, wywołane 
jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi.

Obrażeniem ciała jest uszkodzenie 
spowodowane działaniem czynnika 
zewnętrznego mechanicznego. 
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DIAGNOSTYKA POŚMIERTNA





KORONER/LEKARZ STWIERDZAJĄCY 
ZGON/LEKARZ DOKONUJĄCY 

OGLĘDZIN 

Wejście w życie – 2022 r ?

ZADANIA:

- stwierdzenie zgonu

- ustalenie wskazań do sekcji sądowo-lekarskiej /administracyjnej;

- powiadomienie organów ścigania/prokuratora 

- opis okoliczności zgonu;

- oględziny zwłok w miejscu znalezienia/zabezpieczenie zwłok.





Oględziny zwłok w miejscu ich 
znalezienia

PROBLEMY FORMALNE:

• niewielka liczba oględzin zwłok w porównaniu z liczbą sekcji zwłok 

• brak wypracowanych reguł kwalifikacji przypadków do oględzin w 
miejscu znalezienia

• oględziny zwłok w chłodni/karetce/po przemieszczeniu/po 
czynnościach ratunkowych



Oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia

PROBLEMY MERYTORYCZNE:

• cel oględzin zwłok w miejscu 
znalezienia

• rola i możliwości biegłego, standard 
postępowania;

• sądowo-lekarskie znaczenie 
ułożenia zwłok;

• czas zgonu

• oględziny zwłok ofiary przestępstwa 
na tle seksualnym

• oględziny szczątków kostnych



Oględziny zwłok w miejscu ich 
znalezienia

CEL:

• ustalenie przypuszczalnej przyczyny zgonu

• ustalenie przypuszczalnego czasu śmierci

• wstępne oględziny odzieży (uszkodzenia, ślady biologiczne)

• lokalizacja, identyfikacja i zabezpieczenie śladów biologicznych

• identyfikacja narzędzia czynu

• próba odtworzenia okoliczności zdarzenia



Wybrane zagadnienia dotyczące 
ustalania czasu zgonu

• ocena rozwoju znamion śmierci (temperatura ciała; 

plamy opadowe, stężenie pośmiertne)

• reakcje suprawitalne

• badania biochemiczne



Temperatura a czas zgonu 
Temperatura w momencie zgonu nie musi wynosić 36,6 st. C (zmiany chorobowe, 
różnice osobnicze, wahania dobowe)

Temperatura pośmiertnie może wzrastać!

Nieprawidłowy pomiar może prowadzić do błędnego ustalenia czasu zgonu

Tempo spadku temperatury zależy od wielu czynników (zmiany temperatury 
otoczenia, wilgotność, nasłonecznienie, ruch powietrza, podłoże) 

Średni spadek temperatury ciała w ciągu pierwszych 6 godzin p.m.

od 0,5-1,5 st.C.

Pomiar temperatury głębokiej (w odbycie, wątrobie, mięśniu – oznaczanie miejsca, 
wyniku i dokładnego czasu pomiaru)

KONIECZNIE: temperatura głęboka, godzina pomiaru, miejsce i sposób 
pomiaru, temperatura otoczenia, opis miejsca i warunków atmosferycznych, masa 
ciała, ubranie, podłoże



Nomogram Henssgego



Plamy pośmiertne

Najwcześniej pojawiają się 20-30 min p.m.

Wyraźne ok. 60 min p.m.

Początek zlewania się plam – 2 h p.m.

W pełni rozwinięte 6-9 h

Całkowita przemieszalność do 6 h p.m.

Częściowa 6-12 pm.

Zanikanie po ucisku palcem  do 20 h p.m.

Silny ucisk – do 36 h p.m.

KONIECZNIE: godzina badania, wysycenie, kolor, położenie, 
przemieszczalność, reakcja na ucisk, powrót, czas powrotu



Stężenie pośmiertne

Najwcześniej pojawia się 2-4 godz. p.m.

W pełni rozwinięte 6-9 h

Powraca po przełamaniu do 6 -10 godzin

Ustępuje po 48-72 godzinach 

Uwaga: modyfikują – kacheksja, wysiłek fizyczny, wychłodzenie

KONIECZNIE: godzina badania, intensywność, grupy mięśniowe,  
przełamywanie i powrót/brak powrotu, czas powrotu



Znamiona śmierci późne:

-autoliza

-gnicie



Zmiany utrwalające:

-przeobrażenie tłuszczowo-woskowe

-strupieszenie (mumifikacja)

-zeszkieletowanie

-przemiana torfowa (garbowanie torfowiskowe)



Reakcje suprawitalne

• pośmiertne wywołanie reakcji za pomocą bodźców mechanicznych, 
chemicznych lub elektrycznych

• wałek miotoniczny (do 2-3 h p.m);

• podanie pilokarpiny;

• podanie leków do przedniej komory oka;

• poddanie mięśni działaniu prądu elektrycznego



Na miejscu zdarzenia 

• im mniej osób tym lepiej (kontaminacja śladów DNA, niszczenie dowodów)

• ograniczyć do minimum przemieszczanie i dotykanie zwłok !

• zwłok nie należy rozbierać!

• miejsce znalezienia zwłok nie jest odpowiednie na przeprowadzenie dokładnego 
badania sądowo-lekarskiego gdyż może prowadzić do zatarcia istotnych śladów !

• badanie sądowo-lekarskie zwłok na miejscu znalezienia powinno być wykonane 
przez specjalistę medycyny sądowej w zakresie niezbędnym (ustalenie czasu zgonu 
i przypuszczalnej przyczyny śmierci) ze szczególną dbałością o zabezpieczenie 
śladów biologicznych



Transport zwłok z miejsca zdarzenia

• przed transportem zwłok należy umieścić ręce denatki w papierowych torebkach

• umieszczenie rąk w torebkach foliowych sprzyja skraplaniu się pary wodnej przy 
zmianie temperatury otoczenia (utrata wartości śladów)

• nie należy usuwać w tkwiących zwłokach narzędzi, przedmiotów, ciał obcych, 
ściągać zegarków, biżuterii, oddzielać przynależnych przedmiotów, opróżniać 
kieszeni, oddzielać telefonów komórkowych, dokumentów itp

• zwłoki, oznakowane, powinny być umieszczone w czystym worku do transportu 
zwłok, postanowienie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zintegrowane z 
workiem

• bezpieczeństwo zwłok do czasu przeprowadzenia sekcji, brak możliwości ingerencji 
i kontaminacji 



Sądowo-lekarska sekcja zwłok
Kodeks postępowania karnego

Art. 209. § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, 
przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok.

§ 2. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z 
udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W 
wypadkach nie cierpiących zwłoki oględzin dokonuje Policja z obowiązkiem 
niezwłocznego powiadomienia prokuratora.



Sądowo-lekarska sekcja zwłok

§3.Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia 
biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można 
tylko w razie konieczności.

§4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły lekarz, w miarę możności z zakresu medycyny 
sądowej, w obecności prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem art. 
396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

§5.Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, 
oprócz biegłego, wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z 
oględzin i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 
200 § 2.



Sekcja zwłok patomorfologiczna
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej

Art. 31. 1. Zwłoki pacjenta mogą być poddane sekcji, w szczególności gdy zgon tej osoby 

nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej 

osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za życia.

3. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust. 2 sporządza się adnotację w dokumentacji 
medycznej i załącza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach:

1) określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach 
wykonawczych wydanych na ich podstawie;

2) gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny;

3) określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi.

5. W dokumentacji medycznej pacjenta sporządza się adnotację o dokonaniu albo 

zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.



Sekcja zwłok administracyjna

PODSTAWY PRAWNE  Ustawa o zawodzie lekarza  (Dz. U. 21, poz.201, 2002 r)

Art. 43. 1. Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań 
i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.

2. W uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu 
od przeprowadzenia sekcji zwłok.

3. Lekarz może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania 
pośmiertnego, przeprowadzonego osobiście przez innego lekarza lub inną 
uprawnioną osobę. 



Sądowo-lekarska sekcja zwłok

OPTYMALNIE – KONTYNUUJE LEKARZ 
DOKONUJĄCY OGLĘDZIN

CELE:

- Ustalenie przyczyny zgonu;

- Identyfikacja osobnicza;

- Ustalenie okoliczności zgonu;

- Ustalane okoliczności i mechanizmu powstania obrażeń;

- Zabezpieczenie śladów/dowodów/materiałów do badań

- Ustalenie prawidłowości postępowania medycznego



DANE NA POSTANOWIENIU

• dane denata (poza NN); imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
pesel

• data i godzina zgonu/znalezienia zwłok
• miejsce zamieszkania
• miejsce zgonu/znalezienia zwłok
• pełne znane w czasie pisania postanowienia okoliczności zgonu
• dane z wywiadu od rodziny/świadków
• informacje o udzielnej pomocy 

medycznej/hospitalizacji/resuscytacji
• dane o oględzinach zwłok w miejscu znalezienia/protokół oględzin
• zakres badań/zakres materiału do zabezpieczenia/(inne według 

uznania biegłego)
• ewentualna konieczność udziału technika kryminalistyki



Sądowo-lekarska sekcja zwłok

W przypadkach kiedy śmierć mogła nastąpić z przyczyn nienaturalnych, właściwy
organ, przy udziale jednego lub więcej biegłych z zakresu medycyny sądowej,
powinien - tam gdzie jest to właściwe - zbadać miejsce zdarzenia, dokonać oględzin
ciała oraz podjąć decyzję o tym, czy należy przeprowadzić sekcję zwłok.

Sekcje zwłok powinny być dokonywane w przypadku wszelkich oczywistych lub
podejrzewanych nienaturalnych zgonów, nawet wówczas kiedy istnieje upływ czasu
pomiędzy czynnikami sprawczymi a śmiercią.



Ekshumacja 

Co do zasady konieczna we wszystkich przypadkach w których istnieją wątpliwości co do przyczyny
zgonu lub okoliczności nie wyjaśnione dotychczasowymi badaniami.

Ekshumacja i powtórna sekcja zwłok jak zasadna bez względu na wcześniej przeprowadzoną sekcję
zwłok patomorfologiczną czy sądowo-lekarską.

Rozwój technik diagnostyki pośmiertnej sprawia, że badanie zwłok ekshumowanych może dostarczyć
nowych cennych dowodów.

Przed ekshumacją konieczna jest kwerenda danych medycznych, sposobu pochówku i plan
zabezpieczenia wydobycia zwłok (ekipa grabaży, sprzęt techniczny, ponowny pochówek)

Bez względu na sposób pochówku i jego czas należy liczyć się z możliwością konieczności prac
odkrywkowych i trudnością w podjęciu szczątków.

W ekshumacji bezwzględnie powinien uczestniczyć biegły specjalista medycyny sądowej (w
uzasadnionych przypadkach z antropologiem sądowym) – decyzja o sposobie podjęcia szczątków,
sprawdzenie ich kompletności, wstępne oględziny na miejscu, konieczność zabezpieczenia materiału
do badań (ziemia z miejsca pochówku x5); śladów.



Sądowo-lekarska sekcja zwłok

WSKAZANIA:

• zabójstwo lub podejrzenie zabójstwa;

• nagły, niespodziewany zgon, w tym nagły zgon niemowlęcia/noworodka;

• samobójstwo lub podejrzenie samobójstwa;

• podejrzenie zaniedbania/błędu medycznego;

• wypadki, zarówno komunikacyjne, przy pracy, jak i w domu;

• choroby i zagrożenia zawodowe;

• katastrofy techniczne lub klęski żywiołowe;

• śmierć w trakcie zatrzymania lub śmierć związana z działalnością policji lub wojska;

• ciała niezidentyfikowane lub w postaci szkieletu

• naruszenie praw człowieka, takie jak podejrzenia stosowania tortur lub innej formy znęcania się;
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Współczesna diagnostyka pośmiertna

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS
RECOMMENDATION No. R (99) 3 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER 
STATESON THE HARMONISATION OF MEDICO-LEGAL AUTOPSY RULES (Adopted by 
the Committee of Ministers on 2 February 1999 at the 658th meeting of the Ministers' 
Deputies)

EUROPEAN COUNCIL OF LEGAL MEDICINE
HARMONISATION OF MEDICO-LEGAL AUTOPSY RULES
Principles and rules relating to medico-legal autopsy procedures
(updated version, October 2012)



Diagnostyka pośmiertna

- właściwy biegły (specjalista medycyny sądowej)
- właściwe miejsce (Zakład Medycyny Sądowej)
- właściwy prokurator (zaangażowany, zorientowany w sprawie, 

zdolny do podejmowania decyzji)
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Informacja o 
okolicznościach 
zgonu, wywiad, 
dane medyczne 

Plan diagnostyczny

Badania przedsekcyjne. 

Zabezpieczenie materiału 
diagnostycznego.

Sekcja zwłok

Poszerzenie techniki 
sekcyjnej  

Badania dodatkowe

O
P

IN
IA



Czynności przed sekcyjne
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• pierwszym etapem sekcji jest poszukiwanie i 
zabezpieczanie śladów biologicznych;

• opis odzieży, przedmiotów, śladów i dowodów
• zwłoki nie mogą być wcześniej rozbierane, myte ani 

dotykane bez rękawiczek
• niedopuszczalne jest pobieranie odcisków palców przed 

oględzinami lekarskimi;
• włosy z głowy - materiał porównawczy;
• nie należy pobierać wyskrobin zza paznokci lecz ścinki lub 

wymazy zza płytek paznokciowych;
• pierwsze badanie odzieży powinno być wykonano na 

zwłokach, kolejne po rozebraniu zwłok.



Czynności przedsekcyjne

Okoliczności zgonu

Dane medyczne z przeszłości chorobowej

Aktualna dokumentacja medyczna

Badania obrazowe (RTG, TK, Angio-TK, MR)

Szybko i sterylnie pobrany materiał do badań mikrobiologicznych

Materiał do badań biochemicznych

Plan sekcji zwłok i technik dodatkowych
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Badania dodatkowe 

Badanie histopatologiczne

Badanie toksykologiczne

Badanie w kierunku schorzeń metabolicznych                                    i 
genetycznych 

Badania mikrobiologiczne 

Interpretacja wyników w zespole specjalistów z udziałem klinicystów
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Badania mikrobiologiczne
Inne przykładowe techniki:
• posiewy
• oznaczanie antygenów i przeciwciał 
• PCR, rtPCR, FISH, mikromacierze
• spektrometria masowa typu MALDI-TOF
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Badania biochemiczne

Pośmiertna hemoliza krwinek ma wpływ jedynie na niektóre wyniki badań 
diagnostycznych, bez dużego znaczenia dla badań opartych na oznaczeniach 
frakcji białkowych. (markery stanu zapalnego CRP, PCT; ciała ketonowe)

Badania toksykologiczne
Minimum 2 ośrodki (krew, mocz, materiał alternatywny), alkohole i ich 
metabolity, środki odurzające (metoda ELISA i ilościowa), skryninig
toksykologiczny). 



Narzędzia tępe i tępokrawędziste

Rodzaje ran:

• tłuczone,

• miażdżone,

• darte,

• kąsane



Narzędzia tępe i tępokrawędziste

Cechy rany tłuczonej:

• kształt osełkowaty z odgałęzieniami, nieregularny, litery L lub

V,

• brzegi nierówne, z otarciami naskórka na obwodzie,

• w dnie mostki tkanek odpornych na uraz (włókna sprężyste,

nerwy, naczynia, ścięgna)

• obrzęk i podbiegnięcie krwawe w rzucie rany



Narzędzia tępe i tępokrawędziste - rany tłuczone



Narzędzia tępe i tępokrawędziste

Rana o wyglądzie nietypowym : linijna, przypominająca ciętą – w

miejscach w których skóra napięta jest na twardym podłożu np. na

czaszce. Dokładne oględziny wykazują jednak cechy rany

tłuczonej – obrzęk w rzucie i mostki łącznotkankowe w dnie.

Najczęstszy błąd diagnostyczny !!!



Narzędzia tępe i tępokrawędziste

Rana darta : powstaje wskutek silnego urazu narzędziem tępym,

godzącym stycznie lub pod pewnym kątem do powierzchni skóry,

co powoduje oderwanie płata skórnego (jest nią np.

oskalpowanie)

Rana kąsana: układające się w łuki drobne, o kształcie prostokątnym

rany tłuczone, otoczone sińcem, z obrzękiem, stanowiące odbicie

zębów.



Narzędzia tępe i tępokrawędziste

Uszkodzenia czaszki:

• włamania (narzędzia o ograniczonej powierzchni)

• złamania o różnym przebiegu, bez przemieszczenia (narzędzia

o płaskiej powierzchni)

• okrężne złamanie wokół otworu potylicznego (przy upadku z

mechanizmem wbicia kręgosłupa do jamy czaszkowej).



Narzędzia tępe i tępokrawędziste

Obrażenia kręgosłupa:

• złamania trzonów kręgowych,

• złamania trzonów kręgowych kompresyjne,

• zwichnięcia,

• skręcenia,

• złamania z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub bez,

• ostra wypuklina jądra miażdżystego



Narzędzia o charakterze rąbiącym

Rodzaje narzędzi:

siekiera,

tasak,

szabla,

maczeta



Narzędzia o charakterze rąbiącym

Rany rąbane stanowią pomost pomiędzy ranami tłuczonymi a

ciętymi.

W porównaniu z ranami tłuczonymi:

• są głębsze,

• często połączone z uszkodzeniami kośćca,

• urozmaicony charakter w zależności od rodzaju narzędzia.



Narzędzia ostre – rany cięte

Cechy rany ciętej:

- przy prostopadłym działaniu narzędzia:

• kształt linijny lub wrzecionowaty,

• brak otarcia naskórka na brzegach,

• brzegi równe,

• brak podbiegnięć krwawych na brzegach i w dnie,

• różna głębokość.



Narzędzia ostre – rany cięte 

Cechy rany ciętej:

- przy stycznym (skośnym ) działaniu narzędzia:

- rana płatowata,

- obecne otarcie naskórka na brzegu stabilnym,

- różna wielkość płata.

- rany nietypowe przy nieostrych lub uszkodzonych brzegach tnących

narzędzi lub urazach godzących w okolice ciała o wiotkiej,

pofałdowanej skórze



Narzędzia ostrokończyste i kończyste – rany kłute 

Cechy rany kłutej:

• otwór wkłucia,

• kanał ( w tkankach miękkich może być dłuższy niż długość

narzędzia),

• ewentualnie otwór wykłucia.



Różnicowanie ran kłutych i ciętych samobójczych i 

zdanych przez osobę drugą 

Cechy różnicowe:

- nacięcia i rany próbne wokół rany śmiertelnej,

- obnażenie ciała w okolicy zadania rany

samobójczej,

- dostępność dla własnej ręki miejsca zranienia.



Przyczyny ran tłuczonych, ciętych i kłutych: 

Aspekt kryminalistyczny:

• samobójstwo,

• zabójstwo,

• nieszczęśliwy wypadek.

Rany rąbane: działanie osoby drugiej, wyjątkowo samobójstwo.

Przy ranach ciętych – charakterystyczne rany obronne.



Rany postrzałowe

Cechy rany postrzałowej :

• rana wlotowa, 

• kanał postrzałowy, 

• ewentualnie rana wylotowa,



Rany postrzałowe



Rany postrzałowe

Rodzaje ran postrzałowych:  

• z przyłożenia,

• z bezpośredniego pobliża,

• z pobliża,

• z oddali,

• styczna,

• rykoszet.



Rany postrzałowe

Cechy rany postrzałowej: 

• otwór wlotowy,

• rąbek otarcia naskórka,

• rąbek osmalenia i oparzenia,

• rąbek zabrudzenia,

• rozrzut prochu, 

• objaw Paltaufa.



Rany postrzałowe

Przy ranie z przyłożenia i bezpośredniego pobliża obecne wszystkie, 

powyżej podane cechy. Przy ranach z oddali obecne : rąbek otarcia 

naskórka, rąbek zabrudzenia i rozrzut prochu.

Z reguły otwór wlotowy  odpowiada wielkością kalibrowi pocisku i jest 

mniejszy od otwory wylotowego. Wyjątkiem jest rana wlotowa przy 

postrzale z przyłożenia w okolicę ciała której skóra napięta jest na 

twardym podłożu np. czaszce – rana jest duża , gwiaździsta, w 

związku z cofnięciem się gazów po odbiciu od   kości.



Rany postrzałowe – otwór wlotowy i wylotowy



Cechy przyżyciowości obrażeń:

Miejscowe:

• podbiegnięcia krwawe,

• zmiany zapalne,

• cechy gojenia się

Ogólnoustrojowe:

• krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne,

• zachłyśnięcia,

• zator powietrzny,

• zatory tłuszczowe.



Identyfikacja narzędzia czynu 

Przebieg identyfikacji:

• szerokogrupowa,

• grupowa,

• indywidualna ( ustalenie konkretnego narzędzia)



UDUSZENIE GWAŁTOWNE



DEFINICJE:

UDUSZENIE – śmierć wskutek porażenia oddychania

UDUSZENIE GWAŁTOWNE – mechaniczne uniemożliwienie

wymiany gazowej związane z działaniem czynnika

zewnętrznego (wg. Popielskiego „przez gwałtownie działający

od zewnątrz”)



Śmierć w następstwie uduszenia jest zawsze

następstwem niedoboru tlenu spowodowanego :

-odcięciem dopływu powietrza do płuc (uduszenie

gwałtowne)

-zaistnieniem mechanizmów uniemożliwiających 

wydolny transport tlenu wewnątrz organizmu (uduszenie 

tkankowe)



Rodzaje uduszenia gwałtownego :

-zagardlenie

-utonięcie

-unieruchomienie klatki piersiowej

-zatkanie otworów lub dróg oddechowych

-brak tlenu

-toksyczne porażenie mięśni oddechowych



Mechanizm śmierci z zagardlenia :

-odcięcie dopływu powietrza do płuc

-ostre niedotlenienie mózgu

-odruch z kłębka szyjnego



Zagardlenie – bezpośredni, mechaniczny ucisk 

na narządy szyi

Rodzaje zagardlenia:

-powieszenie

-zadzierzgnięcie

-zadławienie



Powieszenie:

-ucisk na szyję

wytwarza pętla,

która zaciska się

wskutek ciężaru

zwisającego ciała

ludzkiego



Powieszenie:

Patomechanizm śmierci złożony, zależny od :

➢pozycji w której doszło do powieszenia (typowa, nietypowa)

➢przebiegu i rodzaju pętli wisielczej

➢siły z jaką pętla wywiera ucisk na narządy szyi



Powieszenie, zachodzące mechanizmy:

-przy typowej pozycji uniesienie podstawy języka ku

górze i tyłowi, wraz z podniebieniem miękkim

przyciśniecie go do tylnej ściany jamy nosowej i

kręgosłupa z tamponadą jamy nosowo-gardłowej i

odcięciem dopływu powietrza do płuc



Powieszenie, zachodzące mechanizmy:

-ucisk pętli na naczynia krwionośne (tętnice szyjne i

kręgowe) z zamknięciem dopływu krwi do mózgu;

równoczesne zamknięcie naczyń żylnych

-odruch z zatoki szyjnej z nagłym zatrzymaniem krążenia

-uszkodzenie kręgosłupa szyjnego i rdzenia kręgowego

(szubienice z zapadnią)



Wyniki sekcji:

-obecność bruzdy wisielczej na szyi

-wybroczyny krwawe w spojówkach

-ewentualne wybroczyny krwawe na skórze twarzy

-ewentualne zmiany urazowe na skórze szyi i w tkankach

miękkich (uszkodzenia chrząstki tarczowej lub kości

gnykowej) świadczące o przyżyciowości powieszenia



Wyniki sekcji:

UWAGA !

Jest to śmierć czynnościowa – wyniki

sekcji zwłok mogą być ujemne. Duże

znaczenia mają okoliczności

znalezienia zwłok.



Zadzierzgnięcie.

Jest to uduszenie

gwałtowne, polegające na

zaciśnięciu na szyi pętli.

Przy czym siłą zaciskającą

jest ręka drugiego

człowieka.



Zadzierzgnięcie.

Jest to z reguły zabójstwo.

Samobójstwo wyjątkowo.

Skręcenie pętli przy

pomocy np. krępulca

Okręcenie szyi dużą

ilością splotów sznurka.

Użycie rękawa z aparatu

do mierzenia ciśnienia

krwi.



Zadzierzgnięcie.

Patomechanizm nieco odmienny od powieszenia, związany z

innym przebiegiem bruzdy.

Nie dochodzi na ogół do pełnego zamknięcia dróg oddechowych

(choć może przy wysokim przebiegu pętli)

Zaciskane są naczynia żylne, natomiast tętnice kręgowe nie są

zamknięte

Ewentualnie odruch z zatoki szyjnej.



Zadzierzgnięcie.

Przebieg bruzdy okrężny, biegnie ona najczęściej

poniżej krtani i zamyka się. Może mieć przebieg

nietypowy.



Zadzierzgnięcie. Wyniki sekcji.

-bruzda na szyi

-powyżej bruzdy sinica skóry z wybroczynami na twarzy i

spojówkowymi, pod śluzówkami jamy ustnej

-wylewy krwi w tkankach miękkich szyi

-rzadziej uszkodzenie kości gnykowej i chrząstki tarczowej



powieszenie zadzierzgnięcie

bruzda ułożona skośnie do osi 

długiej ciała, często otwarta
ułożona poziomo,

zamknięta

skóra powyżej bruzdy 

blada

zasiniona, obecne 

wybroczyny 

podspojówkowe, skóry 

twarzy i pośluzówkowe

inne obrażenia ciała z reguły brak często obecne ślady walki 

i obrony

dominujący mechanizm 

śmierci

niedokrwienie mózgu przez 

ucisk na tętnice szyjne, 

odcięcie dopływu powietrza 

do płuc w następstwie 

przesunięcia korzenia języka 

do tyłu

niedotlenienie mózgu w 

następstwie zastoju 

żylnego, odcięcie dopływu 

powietrza do płuc

okoliczności śmierci praktycznie zawsze 

samobójstwo, rzadko 

zbrodnicze powieszenie lub 

upozorowanie powieszenia

przeważenie zabójstwo, 

rzadko samobójstwo



Zadławienie.

-uduszenie wskutek ucisku

ręki obcej na szyję, zawsze

zabójstwo



Zadławienie.

Mechanizm : ręka uciska na górny odcinek dróg oddechowych.

Struny głosowe zbliżają się do siebie, zmykając szparę głośni, a

podstawa języka przygnieciona zostaje ku górze do kręgosłupa.

W patomechanizmie śmierci z zadławienia nie odgrywa większej

roli ucisk na naczynia żylne.



Zadławienie. Wyniki sekcji.

-ślady ucisku ręki (rąk) na szyję, plackowate podbiegnięcia krwawe,

półksiężycowate otarcia naskórka, wypukłością skierowane ku

bokowi szyi

-podbiegnięcia krwawe w tkankach miękkich szyi, złamania rożków

kości gnykowej i wyjątkowo uszkodzenia chrząstek krtani.

-ślady obrony u osób nie będących pod wpływem alkoholu lub

środków odurzających

-sinica twarzy z obrzękiem z licznymi wybroczynami krwawymi w

skórze, spojówkach i śluzówkach



Utonięcie – zamknięcie dróg oddechowych 

płynem topielczym.

Okresy patomechanizmu utonięcia.

Okres I – niespodziewanych oddechów trwających kilka,

kilkanaście sekund. Wskutek działania zimnej wody na zakończenia

czuciowe nerwów skórnych dochodzi do pojedynczych wdechów,

podczas których woda dostaje się do dróg oddechowych. Fazy tej

może nie być gdy woda jest ciepła, a człowiek nieprzytomny lub

nietrzeźwy.



Utonięcie – zamknięcie dróg oddechowych 

płynem topielczym.

Okresy patomechanizmu utonięcia.

Okres II – faza świadomego oporu, trwająca 30-60 sek ( u nurków

2-3 min). Tonący świadomie wstrzymuje oddech, wskutek czego

dochodzi do gromadzenia się we krwi dwutlenku węgla. Gdy jego

stężenie przekroczy próg pobudliwości ośrodka oddechowego

tonący jest zmuszony podjąć oddychanie pod wodą a także

połykanie wody. Może nie występować u ludzi nieprzytomnych.



Utonięcie – zamknięcie dróg oddechowych 

płynem topielczym.

Okresy patomechanizmu utonięcia.

Okres III – faza wydatnych ruchów oddechowych, trwający 60-

150 sek, charakteryzuje się silnymi wdechami i wydechami –

woda z powietrzem dostaje się do dróg oddechowych oraz

przewodu pokarowego i jelit. Występują drgawki i utrata

przytomności. Tworzy się grzybek piany.



Utonięcie – zamknięcie dróg oddechowych 

płynem topielczym.

Okresy patomechanizmu utonięcia.

Okres IV – ustania czynności oddechowej i całkowita utrata

przytomności. Faza zamartwicy trwająca 60-90 sek.

Okres V – oddechy końcowe o rozmaitym natężeniu, trwający 30-50

sek. Występują skurczowe rozwierania ust, prężenie ciała z krótkimi

wydechami gdy klatka piersiowa ustawiona jest w zasadzie

wdechowo.



Różnice wyników sekcji przy utonięciu w 

wodzie słodkiej i słonej

-woda słodka – hypotonicza w stosunku do osocza krwi,

stwierdza się typowe ostre rozdęcie (rozedmę) płuc (płuca

powiększone, puszyste, blade, na przekroju suche)

-woda słona, hypertoniczna w stosunku do osocza. zmiany w

płucach o charakterze obrzęku (płuca mokre)



Śmierć w wodzie.

-zgon na drodze odruchowej

-zmiany chorobowe

-zatrucie tlenkiem węgla



Cechy przebywania zwłok w wodzie

-gęsia skórka

-skóra praczek

-oddzielanie się naskórka (rękawiczki i skarpetki śmierci)

-zmiany gnilne aż do gigantyzmu Caspra



Unieruchomienie klatki piersiowej

-przygniecenie jakimś przedmiotem

-kolankowanie

-zasypanie ziemią, lawiną itp.

-ścisk w tłumie

Powoduje uniemożliwienie wykonywania ruchów oddechowych.



Unieruchomienie klatki piersiowej. Obraz 

sekcyjny.

-cechy ostrej rozdemy płuc z rozerwaniem pęcherzyków

płucnych

-wybroczyny krwawe na skórze powyżej uciśnięcia,

podspojówkowe i w śluzówkach jamy ustnej

-złamania żeber przy przyciśnięciu ciała i kolankowaniu

-obecność treści obcej w drogach oddechowych przy zasypaniu

jako dowód przyżyciowości przysypania



Zachłyśnięcie.

-zatkanie dróg oddechowych jakimś przedmiotem (udławienie

się)

-zachłyśnięcie się treścią obcą (krew, wymiociny)



Zachłyśnięcie. Obraz sekcyjny

-obca treść w drogach oddechowych; o przyżyciowości

zachłyśnięcia się ( a nie o przelaniu pośmiertnym) świadczy jej

obecność w oskrzelach poniżej rozwidlenia tchawicy

-rozedma płuc

-wybroczyny w skórze twarzy i spojówkach



Brak tlenu.

-przebywanie w ciasnych pomieszczeniach ze zużyciem tlenu

-założenie na głowę worka plastikowego

-przebywanie w atmosferze dwutlenku węgla lub metanu

Porażenie czynności oddechowych –

zatrucia 



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

działanie na ludzki organizm zależy od fizycznej charakterystyki  tj:

-napięcia prądu,

-natężenia,

-częstotliwości

największe znaczenie ma  natężenie  prądu  i czas jego działania 

(niebezpieczny dla życia prąd o natężeniu 50 mA działający dłużej niż 1 

sek),



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

efekt szkodliwego działania prądu zależy od : indywidualnej 

wrażliwości człowieka,

-stanu zdrowia,

-stanu emocjonalnego,

-tolerancji zawodowej,

-oporu tkanek



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Aby doszło do rażenia prądem, ciało ludzkie musi stać się niejako ogniwem obwodu

elektrycznego – np. dotknięcie bosymi stopami przewodu elektrycznego

człowieka stojącego na ziemi w przemoczonym ubraniu lub zetkniecie się z

dwoma przewodami wykazującymi różnicę potencjałów.

Rażenie krokowe ( zdarza się na budowach) : gdy człowiek zbliża się do leżącego

zerwanego przewodu wysokiego napięcia, różnica potencjałów między

przesuniętymi w stosunku do siebie stopami może wynieść wiele tysięcy woltow,

co wystarcza do pokonania oporu izolacyjnego obuwia i powoduje śmiertelne

porażenie prądem.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Działanie prądu na organizm ludzki :

-miejscowe ,

-ogólne tj efekt cieplny i efekt biologiczny

Działanie miejscowe polega na wytworzeniu się dużej ilości ciepła w miejscu

zetknięcia przewodnika ze skórą – ilość ciepła jest wprost proporcjonalna do

natężenia prądu, czasu jego działania i oporu skóry . Jest to ciepło Joula,

przekraczać może nawet 1000 st. C. Jest tym większe im mniejsza jest

powierzchnia zetknięcia przewodnika z ciałem.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Ślad działania miejscowego prądu to znamię prądu. Może mieć różny wygląd.

Typowe to ograniczone zgrubienie naskórka o wzmożonej ,skórzastej

konsystencji i zabarwieniu białoszarawym lub żółtawym. Kształt owalny

lub okrągły czasem odbicie kształtu przewodnika. Naskórek w obrębie

znamienia lekko może odstawać od skóry właściwej a centrum znamienia

jest zapadnięte w postaci „pępka” Brak odczynu zapalnego. Przestrzeń

między naskórkiem a skóra właściwą nie jest wypełniona płynem

wysiękowym ( w odróżnieniu od pęcherza oparzelinowego).



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

W obrębie znamienia prądu stwierdza 

się niekiedy na skórze inkrustację 

związaną z przenikaniem jonów 

metalu z przewodnika w głąb 

skóry. Znamię może np. przybrać 

zabarwienie zielono niebieskawe 

od związków miedzi.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Obraz mikroskopowy znamienia prądu: spłaszczenie i ścieczenie 

naskórka, czasem jego odwarstwienie lub wytworzenie 

szczelinowatych  przestrzeni , głównie w warstwie kolczystej. 

Komórki warstwy rozrodczej i ich jądra są wydłużone prostopadle 

do powierzchni skóry i ułożone miotełkowato. Tkanka podskórna 

podścieliskowa bywa zhomogenizowana.

Uwaga – obraz mikroskopowy charakterystyczny, jednoznaczny.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Typowe znamiona  spotyka się najczęściej na dłoniowej 

powierzchni rąk lub podeszwowej powierzchni stóp. Znamię 

prądu jest niebolesne, goi się długo, zwykle bez powikłań 

ropnych. Jest to utrwalona zmiana skórna, może być 

widoczna na zwłokach rozłożonych gnilnie.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Przy działaniu prądu wysokiego napięcia powstają obrażenia 

przypominające rany rąbane ze zwęgleniem okolicznych 

tkanek miękkich, amputacje kończyn, zwęglenie całego ciała.

Działając na kość prąd taki może doprowadzić do stopienia się 

jej składników nieorganicznych i wytworzenia się tzw pereł 

kostnych w postaci różnej wielkości kolistych i owalnych, 

zbitych tworów, leżących wśród oparzonych i zwęglonych 

tkanek.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Działanie ogólne energii elektrycznej:

- zmiany w mikrostrukturze komórek narządów wewnętrznych z 

zaburzeniem zdolności przewodzenia bodźców oraz zdolności 

polaryzowania się cząstek organicznych. Działanie prądu na płyny 

tkankowe doprowadza do swoistego szoku elektrolitowego wskutek 

niefizjologicznego przesunięcia jonów z następowym zaburzeniem  

równowagi bioelektrycznej. Zjawisko to – biologiczny efekt działania 

prądu.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Działanie ogólne energii elektrycznej:

-śmierć zależy od efektu biologicznego, jest to zatem śmierć czynnościowa.

Przepływ prądu poraża bowiem aparat bodźcotwórczy serca, co prowadzi do 

migotania komór lub nagłego zatrzymania akcji serca.Porażenie

ośrodków wegetatywnych  w mózgu może spowodować ustanie akcji 

oddechowej. 

Są to sercowy i mózgowy mechanizm śmierci.



Działanie energii elektrycznej

1. Porażenie prądem:

Obraz sekcyjny

oględziny zewnętrzne : wyjątkowe zróżnicowanie ,od  braku 

jakichkolwiek zmian , poprzez mniej lub bardziej typowe 

znamiona prądu i rozległe uszkodzenia do całkowitego 

zwęglenia,

oględziny wewnętrzne : obraz niecharakterystyczny, cechy śmierci 

nagłej tj. płynna krew, obfitość plam pośmiertnych.



Działanie energii elektrycznej

Przyczyny rażenia prądem:

-najczęściej nieszczęśliwy 

wypadek,

-rzadko samobójstwa,

-masturbacje przy użyciu  prądu



Działanie energii elektrycznej

Rażenie piorunem: także działanie prądu elektrycznego o 

ogromnej energii kinetycznej, napięciu rzędu milionów 

woltów i natężeniu sięgającym setek tysięcy amperów. 

Prowadzi do śmierci nie tylko przy bezpośrednim rażeniu 

ale także przy działaniu z pewnej odległości  



Działanie energii elektrycznej

Ślady działania pioruna:

wysoka temperatura może pozostawić na odzieży i ciele  mniej lub bardziej 

widoczne ślady – opalenia, stopienia przedmiotów metalowych, 

oparzenia ciała aż do zwęglenia,

na ciele spotkać można tzw. figury piorunowe w postaci drzewkowato 

ułożonych pasm koloru brunatnego, sinawoczerwonawego lub

czerwonego, ustępujących po uciśnięciu,

brak jakichkolwiek śladów, gdyż porażenie piorunem jest śmiercią 

czynnościową



Działanie wysokiej temperatury

Zwęglenie ciała – zwłoki znalezione w pogorzelisku .Ustalenie przyżyciowości działania

płomienia a zatem działania płomienia jako przyczyny zgonu opiera się na:

wykazaniu obecności hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi, w ilości co najmniej

kilkunastu %, co dowodzi , że ofiara oddychała w atmosferze zawierającej tlenek

węgla. Badaniu poddaje się krew z żył głębokich, tlenek węgla dyfunduje bowiem

przez skórę także w zwłokach.

zachłyśnięciu się drobinami sadzy i nadpalonymi materiałami, unoszącymi się podczas

pożaru w powietrzu,

obecności wokół oczu jasnych smug, niezwęglonej skóry. Spowodowane jest to

odruchowym zaciśnięciem oczu przez człowieka żywego.

oparzeniu śluzówek jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.



Działanie wysokiej temperatury

Pośmiertne zmiany urazowe:

linijne pęknięcia skóry, przypominające rany cięte lub rąbane. Powstają wskutek tego, ze

działanie wysokiej temperatury powoduje kurczenie się skóry ( później zwęglenie),

która wskutek tego pęka, często w rzucie stawów,

linijne pęknięcia kości : wskutek płomienia kości szybko wysychają, kurczą się i kruszą na

drobne fragmenty, przy czym może dojść do powstania licznych pęknięć , zwłaszcza w

obrębie kości płaskich,

rzekomy krwiak nadtwardówkowy: wskutek działania płomienia na głowę dochodzi do

kurczenia się tkanek miękkich i przemieszczania się płynów, głównie krwi. To może

powodować gromadzenie się krwi w przestrzeni pomiędzy kością a opona twardą.

Krwiak taki zawiera domieszki tłuszczu i ma wygląd tłustej malinowoczerwonej galarety



Działanie wysokiej temperatury

Uwagi dodatkowe:

badanie płuc na obecność zatorów tłuszczowych może być pomocna w

ustalenie przyżyciowości uszkodzeń kości,

w następstwie działania wysokiej temperatury płomienia następuje silne

skurczenie się pośmiertne mięśni szkieletowych; w większym stopniu

zginaczy (mają większą masę od prostowników), co prowadzi do

typowego ułożenia spalonych zwłok w pozycji kolankowo-łokciowej (

boksera ).



Działanie wysokiej temperatury

Ogólne działanie wysokiej temperatury : przegrzanie.

Dochodzi wskutek:

- przebywania w podwyższonej temperaturze otoczenia,

- słabego przewietrzania pomieszczenia,

- nadmiernej ilości ciepłej odzieży,

- niedoboru podaży płynów z deficytem składników mineralnych



Działanie wysokiej temperatury

Przegrzaniu ulegają:

- nadmiernie ubrane i okryte niemowlęta, trzymane w ciepłych i źle

przewietrzanych pomieszczeniach,

- robotnicy pracujący w wysokich temperaturach , przy niedostatecznej

podaży płynów ( huty, kopalnie),

- żołnierze podczas ćwiczeń w pełnym rynsztunku,

- wysoka temperatura otoczenia ( upał) i obniżone ciśnienie atmosferyczne

(okluzja).



Działanie wysokiej temperatury

Wyniki sekcji:

oględziny zwłok w krótki czas po śmierci mogą wykazać

- podwyższoną ciepłotę ciała, zawilgocenie skóry i odzieży,

- przy nadmiernym nasłonecznieniu zmiany skórne na odsłoniętych

częściach ciała,

- cechy śmierci nagłej (płynną krew, przekrwienie narządów

wewnętrznych, obfite plamy opadowe, wybroczyny krwawe

posurowicówkowe)

Uwaga: jest to śmierć czynnościowa, wyjątkowo można stwierdzić w

badaniu histopatologicznym martwicę kłębuszków nerkowych jako

objaw ostrej niewydolności nerek.



Działanie niskiej temperatury otoczenia

Dolna granica temperatury ciała człowieka waha się od 22 do 24 st. C.

Ekspozycja człowieka na niska temperaturę ciała ( około 0 st. C. lub poniżej,

ale także kilka stopni powyżej) doprowadza do zmian:

- miejscowych czyli odmrożeń

- ogólnych czyli zamarznięcia lub śmierci z wychłodzenia.



Działanie niskiej temperatury otoczenia

Zmiany miejscowe – trzy stopnie odmrożenia:

- zaczerwienienie skóry z obrzękiem. Goją się bez trwałych skutków

lub z pozostawieniem sinawych przebarwień, silnie swędzących w

cieple,

- obrzęk i pęcherze naskórkowe. Goją się jak wyżej,

- martwica tkanek aż do autoamputacji obwodowych części palców,

koniuszka nosa, uszu itp .



Działanie niskiej temperatury otoczenia

Działanie ogólne niskiej temperatury – zamarznięcie:

Mechanizmy obronne:

- skurcz naczyń krwionośnych skóry,

- przesunięcie wody z łożyska naczyniowego do komórek,

- wzrost procesów metabolicznych w postaci wzmożenia napięcia

mięśniowego oraz drżeń włókienkowych (dreszcze).

Przekroczenie granicy wydolności powyższych mechanizmów obronnych

prowadzi do śmierci



Działanie niskiej temperatury otoczenia

Ofiary zamarznięcia:

- osobnicy w starszym wieku, wyniszczeni chorobą,

- małe dzieci zwłaszcza noworodki z niedostatecznie wykształconym

ośrodkiem termoregulacji w mózgu,

- osoby znajdujące się w zimnej wodzie,

- osobnicy nietrzeźwi, u których rozszerzenie naczyń krwionośnych

skórnych wywołane działaniem alkoholu prowadzi do szybkiej utraty

ciepła,

- osoby zatrute lekami obniżającymi temperaturę ciała ( np. barbiturany,

dolargan)



Działanie niskiej temperatury otoczenia

Wyniki sekcji zwłok w zasadzie ujemne – śmierć czynnościowa. Można

stwierdzić :

- histochemicznie znaczne obniżenie zawartości glikogenu w komórkach

miąższu wątroby,

- obecność tzw. plamek Wiszniewskiego w błonie śluzowej żołądka i

dwunastnicy. Są to drobne ogniska martwicy (owrzodzenia) wtórnie

nacieczone krwią powstałe wskutek długotrwałego skurczu naczyń

włosowatych błony śluzowej.

Należy wykluczyć inną przyczynę śmierci



Działanie niskiej

temperatury otoczenia –

plamki Wiszniewskiego


