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Циљ рада

• Циљ рада је да oлакшамо судским

вештацима приликом вештачења у случају

прелома носних костију.

• При повреди носа једнако су изложени

повреди коштани, хрскавичави делови и

мека ткива.



Увод

• Наредбом суда одређује се судскомедицинско

вештачење на околности, врсту, тежину и

механизам настанка повреда, које је оштећени

задобио критичном приликом.

• Потребно је проучити судске списе, прегледати

сву расположиву медицинску документацију и

у неким случајевима преглед оштећеног.



Прелом носних костију

• Прелом носних костију представља једну од

најчешћих повреда у оториноларингологији.

• Ове повреде најчешће вештаче други

специјалисти (хирург, специјалиста судске

медицине, специјалиста медицине рада и др.)



Прелом носних костију и вештачење

Лаки за вештачење

• анамнеза са јасним

описом времена и

начина повређивања

• лака дијагностика

• са или без

компликација

Тешки за вештачење

• недовољна анамнеза, 

нејасан механизам и начин

повређивања

• непотпуна медицинска

документација

• постојање више

класификација прелома

носних костију

• добра верзираност и жеља

правника да судски процес

иде у другом смеру



Медицинска документација

ОРЛ преглед

неопходни

• анамнеза

начин повређивања

• ОРЛ клинички преглед

- преглед са циљаном

палпацијом носне пирамиде

- предња риноскопија ради

утврђивања евентуалног

хематома септума носа

• Ртг носних костију

допуна

• Ртг параназалних

шупљина

• ЦТ или МРИ главе и др.

Код компликација или

удружених повреда



Прелом носних костију
Постоји више врста класификација прелома носних

костију

• изоловане или

удружене са другим

повредама главе и

тела

• отворене или

затворене

• са или без

дислокације носних

костију

• непотпуни и потпуни

• са дислокацијом или

без ње

• комунитивни



Прелом носних костију
• Повреде се лако шире преко етмоидне кости у предњу

лобањску јаму и под лобање.

• Лечење оваквих пацијената зависно од класификације

повреде ( конзервативно и хирушко)

• Податак о инструменталној/мануелној репозицији носних

костију говори у прилог прелому са дислокацијом, односно

тешкој телесној повреди.

• По завршетку лечења неопходно је изјашњаванје ОРЛ

специјалисте о степену повређивања ( лака или тешка

повреда).





Медицинска документација

ОРЛ преглед / извештај

• Анамнеза:

датум, место и време повреде

начин повреде (нпр.:тупим предметом, туча)

повреда од стране познате/непознате особе

повреда са или без губитка свести

• Налаз клиничког ОРЛ прегледа

• Налаз Ртг-а носних костију

• Налаз Ртг-а параназалних шупљина



Прелом носних костију и вештачење

• Физички болови

- слабог или средњег интезитета

• Страх

- због бојазни за живот

- због евентуалних операција

- због будуће животне активности и радне

способности

• Општа животна активност

- краћи , а ретко дужи, временски период је

нелагодност у професионалним и социјалним

контактима, као и при слободним активностима



Прелом носних костију и вештачење

• Наруженост и нарушеност функције

-код већих дефекта коже, поткожног ткива и

кости, па и поред најстручнијих реконструктивних

захвата, увек остаје знатна наруженост уз

функционалне поремећаје.

• Радна способност

-најчешће неспособан до 14 дана

-најчешће очувана за дотадашњи посао (ретко

умањена или потпуно изгубљена)



Прелом носних костију и вештачење

• Лака телесна повреда

• Тешка телесна повреда

• Нарочито тешка телесна повреда



Из судске праксе

Први случај

• Оштећени седи као возач

путничког аута, повреда у

предео десне стране

пирамиде носа

( механизам повреде?)

• Вештачење наружености

( фотографија)

Други случај

• Повреда у тучи

• За двојицу окривљених

лака телесна повреда,  

док се трећем приписује

тешка телесна повреда



Закључак

Од вештака се очекује, а и у обавези је по Закону

(ЗКП), да у свом налазу има:

• постојање повреде (ако их је више њихов број) и

прецизно описивање повреде

• утврђивање врсте повреде и оруђе којим је нанесено

• процена тежине повреде

• утврђивање начина наношења повреде

• а у неким случајевима проналажење, описивање и

чување биолошких трагова



Закључак

”... Наиме, не постоји могућност успешног

клисификовања повреда већ се оне морају

засебно класификовати у сваком

конкретном случају.”

Проф др С.Савић




