СТУДИИ НА СЛУЧАЈ - СУДСКА МЕДИЦИНА
1. Во сообраќајна несреќа возило излеатало од пат во провалија. Еден е
починат, а другите тројца сопатници се повредени. Во тек на процесот
патниците во возилото тврдат дека управувал со возилото починатиот.
Неговата фамилија тврди дека тој не возел, особено заради тоа што возилото
е во сопственост на еден од учечсниците. Во вештачењето изготвено од
Инстутотот за судска медицина врз основа на судкско медицинската
обдукција, медицинските документација за повредите на сите учесници,
увид во скицата и фотодокументацијата е одговорено дека не е можно со
сигурност да се утврди кој управувал со возилото. Постојат неколку
различни сообраќајни вештачења, а во едно сообраќајното вештачење се
тврди дека со возилото управувал покојниот. Потребно е
2. Во тек на судскиот процес изготвени се вештачење од вешто лице поединец,
и од Одборот за судски вештачења на Медицинскиот факултет. Заради тоа
што вештачењата се спротивставени, судија ги вика на соочување и
усогласување на ставовите вештото лице и членовите на Одборот.
3. Вештачењето е изготвено од институција а е потпишано од две вешти лица
или три вешти лица. Следи и потпис о д раководителот на институтцијата.
Во тек на претресот се бара останатите вешти лица да ја напуштат
судницата додека едното дава изкас.
4. Издадено е лекарско уверение во кое лекарот кој го лекувал пациентот дава
квалификација на телесната повреда. Дали мора да се бара
судскомедицинско вештачење и дали постои неподобност.
5. Пациент бил повреден во тепачка и заради тешки телесни повреди
хоспитализиран повеќе од еден месец. После една недела е отпуштен дома
каде што починува, а лекар издава потреба дека е природна смрт. Нема
судскомедицинска обудкција, а побарано е судскомедицинско вештачење за
причинско последичната врска меѓу сообраќајната несреќа и причината за
смрт.
6. После царски рез пациентката добива инфекција и болки во стомакот.
Шестиот ден е пуштена на дома со образложение дека не и ништо, нормално
е да чувствува нелагодност и болка после операцијата и дека во домашни
услови ќе и се подобри состојбата. После една недела се јавува кај хирург
кој утврдува дека сосојбата е итна, и оперативно наоѓа заборавена газа.

7. Пронајдено починато лице во сопствениот дом. Возраст 45 години.
Медицинска документација – недостасува. Присутни се инспектори по
крвни деликти, увидна екипа од кримтехника, специјалист по судска
медицина. Повикани се членови на семејството и соседи.
8. Пронајдено обесено машко лице во сопствена гаража. При увид на местото
на настанот проштално писмо не е пронајдено. Членовите на семејството
посочиле дека бил депресивен. Телото е доставено на Институт за судска
медицина, рацете се заштитени со хартиени кеси, но јажето не е доставено.
9. Пронајдена повредена 35 годишна жена, во безсвесна состојба, покрај
десниот раб на регионален пат. Веднаш пренесена во болница. При увид на
местото на настанот не се пронајдени траги на кочење, пронајдени се мали
пластични парчиња (од браник или маска од возило). По една недела жената
починала, а како причина за смрт е наведено нагмечување на главата и
мозокот.
10. Пронајдено тело на мртво новородено бебе во контејнeр. Бебето е голо,
свиткано во најлон, без никакви предмети до него. Дадена е наредба за
судско-медицинска обдукција.
11. Од водите на река Вардар извадено е мртво тело на женско лице на возраст
од 50-70 години. Телото е делумно облечено (скината и увртена блуза, долна
тренерка, гаќи, прслук) и со започнати трулежни промени. Идентитет
непознат. Дадена е наредба за судско-медицинска обдукција.
12. Во затворска ќелија, во сопствениот кревет, во 6 часот наутро е пронајдено
мртвото тело на 33 годишен затвореник. Во ќелијата биле присутни уште
двајца затвореници кои изјавуваат дека не виделе ништо. На јастукот се
пронајдени повратени маси. Направен е увид на местото на
13. Прикази на случаи од предавањата на Доц. др. Рената Јанкова Ајановска од
судска медицина
14. Жена дава податок дека во тек на силувањето се бранела и го изгребала
напаѓачот. Во тој случај
15. Во тек на критичен настан се случува сообраќајна несреќа помеѓу ПМВ и
пешак. Од лицето кое го управувало возилото е земена крв и урина за
одредување на концентрацијата на етил алкохол. Концентрацијата на етил

алкохол во урината е поголема од таа во крвта. Во тој случај лицето се
наоѓало во:
16. Жена која пријавила силување е донесена на Институтот за судска медицина
во придружба на инспектори, но откако и е објаснето каков преглед треба
да се направи, таа се противи на прегледот:
17. Во тек на обдукција на починат земен е биолошки материал за
токсиколошки анализи. Докажано е висока концентрација на етил алцохол
во крвта и откако е исклучена друга причина за смрт дадена е causa mortis
интоксикација со етил алкохол. Етил алкохол делувал на мозокот
доведувајки до:
18. 5.Девојка пријавува дека е силувана. На Институтот за судска медицина се
прави телесен и гинеколошки преглед и притоа е земен вагинален брис.
Анализата за кисела фосфатаза се прави за:
19. Има пријава за сексуално злоставувно малолетно лице пред 5 дена од денот
на пријавување. Телесен и гинеколошки преглед:

