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IZS, záchranári, hasiči, polícia

Forenzné vedy, súdne 
lekárstvo



Forenzne významná situácia:

Okolnosť, ktorá predpokladá ďalšie konanie 
(vyšetrovanie):

- skúmanie časových súvislostí prípadu (CAN)
- konanie profesionálov na mieste výjazdu
- zjavný potenciál na sťažnosť
- proces identifikácie poškodenej osoby
- zjavný trestný čin proti životu a zdraviu 
- DNA kontaminácia miesta činu
- zdravotník ako svedok
- špecifické okolnosti vyžadujúce si okamžitú 
reakciu (hromadné nešťastie, teroristický útok, 
epidemiologický význam výjazdu, iné
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Význam prvotných informácii o prípade (úmrtia): 
RZP, RLP

HALLÓ efekt kauzy

Realita
- informačný šum
- či je na mieste polícia
- žena, muž
- adresa
- prvotná stratifikácia prípadu
- pracovná diagnóza: schopnosť modelovať situáciu



Význam opisu (pamäťovej stopy) prvotnej 
polohy tela

- rekonštrukcia možného pohybu pred úrazom 
či smrťou,

- správanie sa poškodenej osoby; dynamický 
profil situácie, schopnosť konať

- posledná aktivita zomrelého,

- overenie prípadných výpovedí svedkov







Význam pracovnej diagnózy

Halló efekt 
prípadu

Príprava lekára, zdravotníka, 
záchranára na prípad, možnosť 
komunikácie pred príchodom na 
miesto, myšlienkový experiment 

V prípade úmrtia

Pracovná diagnóza po 
prehliadke
Predbežne stanovená  
doba smrti

Definitívny výsledok 
pitvy, ustálenie 
definitívnej doby smrti 

TRÉNING



 smrť nenásilná - náhle úmrtie

- neočakávané úmrtie 

- očakávané úmrtie                

 smrť násilná - úmysel                            Právne hľadisko

- z nedbanlivosti                usmrtenie druhou osobou

- náhoda                           úmyselné samopoškodenie

náhoda

 Podľa miesta: - úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia

- úmrtie v zdravotníckom zariadení

 Človeka môže vyhlásiť za mŕtveho: lekár, súd

Kategórie smrti



1. situácia: evidentný trestný čin vraždy



2. situácia: halló efekt: samopoškodenie: exteriér 





Detaily a súvislosti:

IDENTIFIKÁCIA: asistencia polície

Anamnéza ???
Katamnéza ???

Význam informácií od toho, kto telo našiel

Lieky, osobné veci, iné významné predmety

Oblečenie: znečistenie, defekty, iné

Pôvodná poloha tela

Svedkovia, časové súvislosti, pohyb



3. situácia: halló efekt: samopoškodenie: interiér 



Detaily:

Anamnéza
Katamnéza

Lieky, osobné veci, iné 
významné predmety

Oblečenie: znečistenie

Pôvodná poloha tela

Svedkovia, časové 
súvislosti, rekonštrukcia 
pohybu obete



4. situácia: halló efekt: úmrtie z chorobných príčin: interiér





5. situácia: halló efekt: úmrtie z chorobných príčin: exteriér

- identifikácia 
- zdravotná dokumentácia
- kontakt na všeobecného, ošetrujúceho lekára
- prítomné povrchové poranenia, negatívny nález
- doba smrti
- význam pri rozhodnutí o nariadení pitvy



6. situácia: dopravná nehoda



Dopravná nehoda 

- pozor na bezpečnosť pri prehliadke identifikácia
- osobitný význam prvotných informácií
- počet osôb vo vozidle; spolupráca s hasičmi
- kto kde sedel...všímať si ...a hľadať topánky...
- netradičné poranenia mimo obraz DN



7. situácia: halló efekt: pokročilá hnilobná dekompozícia 



Hnilobná dekompozícia

- identifikácia
- skeletizácia a identifikácia



DIEŤA 

 najťažšie prípady
 vyžadujú najviac duševnej energie
 vždy je k dispozícii len nepriama 
anamnéza

www.mamaaja.sk





8. situácia: halló efekt: nejasné a prvoplánovo nejasné 
úmrtia a nálezy tela 






