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INSTRUKCJA 
lekarskiego zabezpieczenia śladów przemocy na tle seksualnym 

 

Zapoznaj się z instrukcją i wykonuj czynności krok po kroku 
 

Wszystkie dokonywane czynności opisz/zaznacz w protokole 
I - w przypadku pokrzywdzonej/ofiary przestępstwa na tle seksualnym zapoznaj  
ją z przysługującymi jej możliwościami ochrony przed niechcianą ciążą oraz zakażeniem 
chorobami przenoszonymi drogą płciową (wirus HIV, żółtaczka,...)  
II - przeprowadź wywiad ustalając zakres badania, sposób oraz miejsca,  
z których zabezpieczysz ślady  
III - dokonaj oględzin, a zauważone w ich trakcie obrażenia opisz zaznaczając miejsca  
ich występowania na rycinach  
IV - Pobierz materiał do badań: 
Zabezpieczenie śladów do analizy DNA  
W celu dokonania analizy DNA konieczne jest zebranie i zabezpieczenie śladów za pomocą 
jałowych wymazówek – pobierz następujące wymazy: 
 

Kobieta  Mężczyzna  

pochwa  żołądź członka/okolica pod napletkiem  
 

Ponadto, w zależności od uzyskanych informacji pobierz wymazy z następujących miejsc:  
- jama ustna (przy podejrzeniu stosunku oralnego)  
- okolica odbytu (przy podejrzeniu stosunku analnego)  
Przy zabezpieczaniu śladów postępuj w następujący sposób:  
- pobierz wymazy przy pomocy jałowych wymazówek; za każdym razem powtórz wymaz 
używając drugiej wymazówki.  
- ślady z powierzchni ciała zbieraj pocierając wskazane miejsca wymazówkami zwilżonymi 
wodą znajdującą się w zestawie (np. z miejsc wskazanych jako całowane, gryzione,...)  
- wymazówki (po 2 szt.) z pobranym materiałem ponownie umieść w plastikowych tulejkach  
i zapakuj do kopert, po uprzednim wypełnieniu znajdujących się na nich metryczek. 
Zabezpieczenie włosów  
Przy zabezpieczaniu śladów postępuj w następujący sposób:  
- jeśli w okolicy łonowej znajdują się włosy posklejane, obetnij je i zapakuj do wcześniej      
opisanej koperty  
- obszar łonowy wyczesz, aby zabezpieczyć luźne (być może obce) włosy, a następnie włóż 
je wraz z grzebieniem do wcześniej opisanej kopert 
Zabezpieczenie wyskrobin spod paznokci  
- spod każdego z paznokci osobno pobierz wyskrobiny na patyczki  
- patyczki z wyskrobinami z jednej ręki (5 szt.) umieść w załączonej fiolce opisując ją literą L 
(lewa ręka) lub P (prawa ręka)  
- fiolki zapakuj do wcześniej opisanej kopert 
Zabezpieczenie materiału do badań toksykologicznych  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie – czy osoba była nieprzytomna – można 
domniemywać, że znajdowała się pod wpływem środka odurzającego, zatem należy od niej 
pobrać próbki krwi wykorzystując w tym celu odrębny pakiet wraz z protokołem, lub mocz  
do standardowego pojemnika.  
Fakt pobrania materiału do badan toksykologicznych odnotuj w protokole.  
Wszystkie wykorzystane i odpowiednio zapakowane ślady (wymazy, włosy, fiolki  
z wyskrobinami) ponownie umieść w pudełku, z którego uprzednio usunąłeś wszystkie 
znajdujące się tam przedmioty. Opisz pudełko. Jedną z banderol naklej na protokole, drugą 
zaklej pudełko, trzecią ewentualnie zabezpiecz pojemnik z moczem.  

Pudełko, protokół oraz materiał do badań toksykologicznych (jeśli został pobrany) 
przekaż policjantowi. 

 


