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ÚVOD:ÚVOD:
BodnéBodné ranyrany hrudníkahrudníka patriapatria niekedyniekedy dodo
kategóriekategórie otvorenýchotvorených penetrujúcichpenetrujúcich
poraneníporanení.. OhrozujúOhrozujú postihnutéhopostihnutého
predovšetkýmpredovšetkým zakrvácanímzakrvácaním dodo hrudnejhrudnej
dutinydutiny prípadneprípadne vonkajšímvonkajším krvácanímkrvácaním..
PopriPopri krvácaníkrvácaní vedúvedú vždyvždy kuku vznikuvzniku
traumatickéhotraumatického pneumotoraxupneumotoraxu.. OkremOkrem
hrudnejhrudnej stenysteny aa pľúcpľúc môžumôžu byťbyť poranenéporanené
ajaj orgányorgány uloženéuložené vv mediastinemediastine..

BodnéBodné ranyrany hrudníkahrudníka patriapatria niekedyniekedy dodo
kategóriekategórie otvorenýchotvorených penetrujúcichpenetrujúcich
poraneníporanení.. OhrozujúOhrozujú postihnutéhopostihnutého
predovšetkýmpredovšetkým zakrvácanímzakrvácaním dodo hrudnejhrudnej
dutinydutiny prípadneprípadne vonkajšímvonkajším krvácanímkrvácaním..
PopriPopri krvácaníkrvácaní vedúvedú vždyvždy kuku vznikuvzniku
traumatickéhotraumatického pneumotoraxupneumotoraxu.. OkremOkrem
hrudnejhrudnej stenysteny aa pľúcpľúc môžumôžu byťbyť poranenéporanené
ajaj orgányorgány uloženéuložené vv mediastinemediastine..



ÚVOD:ÚVOD:
BodnéBodné rany,rany, ktoréktoré sasa nana prvýprvý pohľadpohľad môžumôžu
zdaťzdať povrchové,povrchové, môžumôžu prenikaťprenikať hlbokohlboko dodo
tkanívtkanív aa telesnýchtelesných dutíndutín.. VV poslednýchposledných
rokochrokoch sasa stretávamestretávame vv súdnolekárskejsúdnolekárskej
praxipraxi soso zvýšenýmzvýšeným výskytomvýskytom bodnýchbodných
poranení,poranení, značnýznačný podielpodiel nana tomtom majúmajú
predovšetkýmpredovšetkým kriminálnekriminálne činyčiny.. VV mnohýchmnohých
prípadochprípadoch súsú životživot ohrozujúcimiohrozujúcimi stavmistavmi..
IchIch diagnostikadiagnostika aa liečbaliečba môžemôže byťbyť niekedyniekedy
problematickáproblematická..

Išlo o 42-ročnú ženu a 23-ročného muža, ktorí boli prijatí v rôznom čase do toho istého zdravotníckeho zariadenia. Žena zomrela napriek operačnej liečbe 8 hodín od vzniku poranenia. Muž čakal na prevoz do iného zdravotníckeho zariadenia a k úmrtiu došlo 3 hodiny po vzniku poranenia. V obidvoch prípadoch bola vykonaná štandardná pitva s kompletnými doplňujúcimi laboratórnymi vyšetreniami.

BodnéBodné rany,rany, ktoréktoré sasa nana prvýprvý pohľadpohľad môžumôžu
zdaťzdať povrchové,povrchové, môžumôžu prenikaťprenikať hlbokohlboko dodo
tkanívtkanív aa telesnýchtelesných dutíndutín.. VV poslednýchposledných
rokochrokoch sasa stretávamestretávame vv súdnolekárskejsúdnolekárskej
praxipraxi soso zvýšenýmzvýšeným výskytomvýskytom bodnýchbodných
poranení,poranení, značnýznačný podielpodiel nana tomtom majúmajú
predovšetkýmpredovšetkým kriminálnekriminálne činyčiny.. VV mnohýchmnohých
prípadochprípadoch súsú životživot ohrozujúcimiohrozujúcimi stavmistavmi..
IchIch diagnostikadiagnostika aa liečbaliečba môžemôže byťbyť niekedyniekedy
problematickáproblematická..



CIEĽ:CIEĽ:
CieľomCieľom prácepráce jeje demonštráciademonštrácia dvochdvoch
veľmiveľmi podobnýchpodobných prípadovprípadov bodnýchbodných
poraneníporanení hrudníkahrudníka soso smrteľnýmismrteľnými
následkaminásledkami..

CieľomCieľom prácepráce jeje demonštráciademonštrácia dvochdvoch
veľmiveľmi podobnýchpodobných prípadovprípadov bodnýchbodných
poraneníporanení hrudníkahrudníka soso smrteľnýmismrteľnými
následkaminásledkami..



PACIENTI A METÓDY:PACIENTI A METÓDY:
IšloIšlo oo 4242--ročnúročnú ženuženu aa 2323--ročnéhoročného muža,muža,
ktoríktorí boliboli prijatíprijatí vv rôznomrôznom časečase dodo tohotoho
istéhoistého zdravotníckehozdravotníckeho zariadeniazariadenia.. ŽenaŽena
zomrelazomrela naprieknapriek operačnejoperačnej liečbeliečbe 88 hodínhodín
odod vznikuvzniku poraneniaporanenia.. MužMuž čakalčakal nana prevozprevoz
dodo inéhoiného zdravotníckehozdravotníckeho zariadeniazariadenia
aa kk úmrtiuúmrtiu došlodošlo 33 hodinyhodiny popo vznikuvzniku
poraneniaporanenia.. VV obidvochobidvoch prípadochprípadoch bolabola
vykonanávykonaná štandardnáštandardná pitvapitva ss kompletnýmikompletnými
doplňujúcimidoplňujúcimi laboratórnymilaboratórnymi vyšetreniamivyšetreniami..

IšloIšlo oo 4242--ročnúročnú ženuženu aa 2323--ročnéhoročného muža,muža,
ktoríktorí boliboli prijatíprijatí vv rôznomrôznom časečase dodo tohotoho
istéhoistého zdravotníckehozdravotníckeho zariadeniazariadenia.. ŽenaŽena
zomrelazomrela naprieknapriek operačnejoperačnej liečbeliečbe 88 hodínhodín
odod vznikuvzniku poraneniaporanenia.. MužMuž čakalčakal nana prevozprevoz
dodo inéhoiného zdravotníckehozdravotníckeho zariadeniazariadenia
aa kk úmrtiuúmrtiu došlodošlo 33 hodinyhodiny popo vznikuvzniku
poraneniaporanenia.. VV obidvochobidvoch prípadochprípadoch bolabola
vykonanávykonaná štandardnáštandardná pitvapitva ss kompletnýmikompletnými
doplňujúcimidoplňujúcimi laboratórnymilaboratórnymi vyšetreniamivyšetreniami..



VYŠETRENÉ OKOLNOSTI I.VYŠETRENÉ OKOLNOSTI I.
-- 2222..0404..20112011 1717::3030 –– 1818::3030 hodhod.. 22xx 22 ll
ovocnéhoovocného vínavína (slabé(slabé 1010%% víno)víno)
-- 1919::0000 hodhod.. obvinenýobvinený aa kamarátkamarát ++ pivopivo
aa borovičkuborovičku
-- 2020::0000 hodhod.. poškodenápoškodená odišlaodišla
-- 2121::0000 hodhod.. návratnávrat zz pohostinstvapohostinstva (pivo)(pivo)
-- 2222::1515 hodhod.. návratnávrat poškodenej,poškodenej, hádkahádka
aa napadnutienapadnutie ostrýmostrým predmetompredmetom

-- 2222..0404..20112011 1717::3030 –– 1818::3030 hodhod.. 22xx 22 ll
ovocnéhoovocného vínavína (slabé(slabé 1010%% víno)víno)
-- 1919::0000 hodhod.. obvinenýobvinený aa kamarátkamarát ++ pivopivo
aa borovičkuborovičku
-- 2020::0000 hodhod.. poškodenápoškodená odišlaodišla
-- 2121::0000 hodhod.. návratnávrat zz pohostinstvapohostinstva (pivo)(pivo)
-- 2222::1515 hodhod.. návratnávrat poškodenej,poškodenej, hádkahádka
aa napadnutienapadnutie ostrýmostrým predmetompredmetom



PREHLIADKA A PITVA
M. P. nar. 22.01.1968

výška  168 cm
hmotnosť 60 kg



dĺžka 2,5 cm, II. mr. 4 cm
dĺžka 18 cm
200 ml tekutej krvi
+ 340 g krvných zrazenín











Diagnostický záver:Diagnostický záver:
 ÚrazovoÚrazovo--krvácavý šokkrvácavý šok
 HemotoraxHemotorax.. PneumotoraxPneumotorax ((secsec.. dgdg.. clinclin..))..

KolapsKolaps pľúcpľúc vľavovľavo.. (V(V časečase pitvypitvy vv ľavejľavej
pohrudnicovejpohrudnicovej dutinedutine 340340 gg ++ 200200 ml)ml)

 a)a) BodnéBodné poranenieporanenie hrudníkahrudníka aa hornéhohorného
lalokulaloku pľúcpľúc vľavovľavo.. (Dve(Dve bodnobodno--reznérezné ranyrany
hrudníka,hrudníka, jednajedna prenikajúcaprenikajúca dodo hrudnejhrudnej
dutinydutiny..))
b)b) StavStav popo opakovanejopakovanej revíziirevízii bodnejbodnej ranyrany
aa hrudníka,hrudníka, sutúresutúre ránrán aa drenážidrenáži ((22x)x)
hrudnejhrudnej dutinydutiny vľavovľavo ((2323..0404..20102010))

 ÚrazovoÚrazovo--krvácavý šokkrvácavý šok
 HemotoraxHemotorax.. PneumotoraxPneumotorax ((secsec.. dgdg.. clinclin..))..

KolapsKolaps pľúcpľúc vľavovľavo.. (V(V časečase pitvypitvy vv ľavejľavej
pohrudnicovejpohrudnicovej dutinedutine 340340 gg ++ 200200 ml)ml)

 a)a) BodnéBodné poranenieporanenie hrudníkahrudníka aa hornéhohorného
lalokulaloku pľúcpľúc vľavovľavo.. (Dve(Dve bodnobodno--reznérezné ranyrany
hrudníka,hrudníka, jednajedna prenikajúcaprenikajúca dodo hrudnejhrudnej
dutinydutiny..))
b)b) StavStav popo opakovanejopakovanej revíziirevízii bodnejbodnej ranyrany
aa hrudníka,hrudníka, sutúresutúre ránrán aa drenážidrenáži ((22x)x)
hrudnejhrudnej dutinydutiny vľavovľavo ((2323..0404..20102010))



Orgánový nález:Orgánový nález:
DveDve povrchovépovrchové reznérezné ranyrany (nárezy)(nárezy) kožekože
vv oblastioblasti zadnejzadnej plochyplochy krkukrku aa vv ľavejľavej
podlopatkovejpodlopatkovej oblastioblasti chrbtachrbta.. KrvnéKrvné výronyvýrony
vv svalstvesvalstve hrudníkahrudníka aa chrbtachrbta vľavovľavo.. KrvnýKrvný
výronvýron vv mäkkýchmäkkých lebečnýchlebečných pokrývkachpokrývkach
vv ľavejľavej čelovejčelovej oblastioblasti.. OdreninaOdrenina kožekože
vv oblastioblasti pravéhopravého ramennéhoramenného zhybuzhybu.. EdémEdém
mozgumozgu.. StavStav popo orotracheálnejorotracheálnej intubáciiintubácii,,
kanyláciikanylácii lakťovýchlakťových žílžíl ss okolitýmiokolitými krvnýmikrvnými
podliatinami,podliatinami, stehnovejstehnovej tepnytepny aa žily,žily,
katetrizáciikatetrizácii močovéhomočového mechúramechúra..

DveDve povrchovépovrchové reznérezné ranyrany (nárezy)(nárezy) kožekože
vv oblastioblasti zadnejzadnej plochyplochy krkukrku aa vv ľavejľavej
podlopatkovejpodlopatkovej oblastioblasti chrbtachrbta.. KrvnéKrvné výronyvýrony
vv svalstvesvalstve hrudníkahrudníka aa chrbtachrbta vľavovľavo.. KrvnýKrvný
výronvýron vv mäkkýchmäkkých lebečnýchlebečných pokrývkachpokrývkach
vv ľavejľavej čelovejčelovej oblastioblasti.. OdreninaOdrenina kožekože
vv oblastioblasti pravéhopravého ramennéhoramenného zhybuzhybu.. EdémEdém
mozgumozgu.. StavStav popo orotracheálnejorotracheálnej intubáciiintubácii,,
kanyláciikanylácii lakťovýchlakťových žílžíl ss okolitýmiokolitými krvnýmikrvnými
podliatinami,podliatinami, stehnovejstehnovej tepnytepny aa žily,žily,
katetrizáciikatetrizácii močovéhomočového mechúramechúra..



Orgánový nález:Orgánový nález:
CentroacinózneCentroacinózne nekrózynekrózy pečenepečene.. IncipientnáIncipientná
steatózasteatóza pečenepečene.. LipomatózaLipomatóza stenysteny pravejpravej
komorykomory srdcasrdca.. AterosklerózaAteroskleróza koronárnychkoronárnych
artériíartérií (väz(väz..,, kaškaš.. 55%%),), aortyaorty (tuk(tuk..,, väzväz..,, kaškaš..
1010%%)).. LožiskováLožisková chronickáchronická tubulotubulo--
intersticiálnaintersticiálna nefritídanefritída vpravovpravo.. StaršiaStaršia
podkožnápodkožná krvnákrvná podliatinapodliatina vv oblastioblasti ľavéhoľavého
stehnastehna.. ViacpočetnéViacpočetné pajazvičkypajazvičky kožekože
vv oblastioblasti prednejprednej brušnejbrušnej stenysteny.. DveDve jazvyjazvy
kožekože vv oblastioblasti pravéhopravého predkoleniapredkolenia..

CentroacinózneCentroacinózne nekrózynekrózy pečenepečene.. IncipientnáIncipientná
steatózasteatóza pečenepečene.. LipomatózaLipomatóza stenysteny pravejpravej
komorykomory srdcasrdca.. AterosklerózaAteroskleróza koronárnychkoronárnych
artériíartérií (väz(väz..,, kaškaš.. 55%%),), aortyaorty (tuk(tuk..,, väzväz..,, kaškaš..
1010%%)).. LožiskováLožisková chronickáchronická tubulotubulo--
intersticiálnaintersticiálna nefritídanefritída vpravovpravo.. StaršiaStaršia
podkožnápodkožná krvnákrvná podliatinapodliatina vv oblastioblasti ľavéhoľavého
stehnastehna.. ViacpočetnéViacpočetné pajazvičkypajazvičky kožekože
vv oblastioblasti prednejprednej brušnejbrušnej stenysteny.. DveDve jazvyjazvy
kožekože vv oblastioblasti pravéhopravého predkoleniapredkolenia..



Doplňujúce vyšetrenia:Doplňujúce vyšetrenia:

opitosť stredného stupňaopitosť stredného stupňa -- krv 1,70 g/kgkrv 1,70 g/kg
v čase smrtiv čase smrti -- krv 0,81 g/kg, moč 0,54 g/kgkrv 0,81 g/kg, moč 0,54 g/kg



VYŠETRENÉ OKOLNOSTI II.VYŠETRENÉ OKOLNOSTI II.
-- 2525..0707..20112011 ccacca oo 1010::0000 hodhod.. poškodenýpoškodený
aa obvinenáobvinená boliboli vv pohostinstve,pohostinstve, pilipili
alkoholickéalkoholické nápojenápoje
-- ccacca 1515::0000 hodhod.. návrat,návrat, hádkahádka cestoucestou ajaj vv
byte,byte, napadnutienapadnutie ostrýmostrým predmetompredmetom
-- 2626..0707..20112011 oo 1010::0000 hodhod.. obvinenáobvinená sisi
pamätalapamätala len,len, žeže držaladržala vv rukeruke nôžnôž
aa uvedomilauvedomila si,si, čočo sasa stalostalo
-- oo 1515::0000 hodhod.. sisi nepamätá,nepamätá, žeže byby bodlabodla

-- 2525..0707..20112011 ccacca oo 1010::0000 hodhod.. poškodenýpoškodený
aa obvinenáobvinená boliboli vv pohostinstve,pohostinstve, pilipili
alkoholickéalkoholické nápojenápoje
-- ccacca 1515::0000 hodhod.. návrat,návrat, hádkahádka cestoucestou ajaj vv
byte,byte, napadnutienapadnutie ostrýmostrým predmetompredmetom
-- 2626..0707..20112011 oo 1010::0000 hodhod.. obvinenáobvinená sisi
pamätalapamätala len,len, žeže držaladržala vv rukeruke nôžnôž
aa uvedomilauvedomila si,si, čočo sasa stalostalo
-- oo 1515::0000 hodhod.. sisi nepamätá,nepamätá, žeže byby bodlabodla



PREHLIADKA A PITVA
L. B. nar. 22.10.1987

výška  192 cm
hmotnosť 81 kg



dĺžka 3,5 cm, XI. mr. 2,5 cm
uhol 45˚
1000 ml tekutej krvi
a krvných zrazenín











Diagnostický záver:Diagnostický záver:
 Krvácavý šokKrvácavý šok
 HemotoraxHemotorax.. PneumotoraxPneumotorax ((secsec.. dgdg.. clinclin..))..

KolapsKolaps pľúcpľúc vpravovpravo.. (V(V časečase pitvypitvy vv pravejpravej
pohrudnicovejpohrudnicovej dutinedutine 10001000 ml)ml)

 BodnéBodné poranenieporanenie hrudníkahrudníka aa dolnéhodolného
lalokulaloku pľúcpľúc ((priebodpriebod)) vpravovpravo ss krvácanímkrvácaním
dodo tkanivatkaniva..

 Krvácavý šokKrvácavý šok
 HemotoraxHemotorax.. PneumotoraxPneumotorax ((secsec.. dgdg.. clinclin..))..

KolapsKolaps pľúcpľúc vpravovpravo.. (V(V časečase pitvypitvy vv pravejpravej
pohrudnicovejpohrudnicovej dutinedutine 10001000 ml)ml)

 BodnéBodné poranenieporanenie hrudníkahrudníka aa dolnéhodolného
lalokulaloku pľúcpľúc ((priebodpriebod)) vpravovpravo ss krvácanímkrvácaním
dodo tkanivatkaniva..



Orgánový nález:Orgánový nález:
StavStav popo drenážidrenáži bodnejbodnej ranyrany hrudníkahrudníka vpravovpravo..
KrvnýKrvný výronvýron vv svalstvesvalstve chrbtachrbta vpravovpravo..
ChirurgickyChirurgicky ošetrenéošetrené reznérezné ranyrany vv oblastioblasti
chrbtachrbta aa dlaňovejdlaňovej plochyplochy poslednéhoposledného článkučlánku
piatehopiateho prstaprsta ľavejľavej rukyruky.. KrvnýKrvný výronvýron
vv mäkkýchmäkkých lebečnýchlebečných pokrývkachpokrývkach
vv temenovejtemenovej oblastioblasti vľavovľavo PovrchovéPovrchové
čiarovitéčiarovité odreninyodreniny kožekože respresp.. nárezynárezy kožekože
vv oblastioblasti pravejpravej častičasti tváre,tváre, ľavejľavej častičasti krku,krku,
ľavejľavej prsnejprsnej oblasti,oblasti, pravéhopravého lakťovéholakťového
zhybu,zhybu, vnútornejvnútornej plochyplochy ľavéhoľavého predlaktia,predlaktia,
vv pravejpravej bedrovejbedrovej oblastioblasti aa vv oblastioblasti vonkajšejvonkajšej
plochyplochy ľavéhoľavého predkoleniapredkolenia..

StavStav popo drenážidrenáži bodnejbodnej ranyrany hrudníkahrudníka vpravovpravo..
KrvnýKrvný výronvýron vv svalstvesvalstve chrbtachrbta vpravovpravo..
ChirurgickyChirurgicky ošetrenéošetrené reznérezné ranyrany vv oblastioblasti
chrbtachrbta aa dlaňovejdlaňovej plochyplochy poslednéhoposledného článkučlánku
piatehopiateho prstaprsta ľavejľavej rukyruky.. KrvnýKrvný výronvýron
vv mäkkýchmäkkých lebečnýchlebečných pokrývkachpokrývkach
vv temenovejtemenovej oblastioblasti vľavovľavo PovrchovéPovrchové
čiarovitéčiarovité odreninyodreniny kožekože respresp.. nárezynárezy kožekože
vv oblastioblasti pravejpravej častičasti tváre,tváre, ľavejľavej častičasti krku,krku,
ľavejľavej prsnejprsnej oblasti,oblasti, pravéhopravého lakťovéholakťového
zhybu,zhybu, vnútornejvnútornej plochyplochy ľavéhoľavého predlaktia,predlaktia,
vv pravejpravej bedrovejbedrovej oblastioblasti aa vv oblastioblasti vonkajšejvonkajšej
plochyplochy ľavéhoľavého predkoleniapredkolenia..



Orgánový nález:Orgánový nález:
TvarovanáTvarovaná odreninaodrenina kožekože vv oblastioblasti ľavéhoľavého plecapleca
((vv..ss.. popo uhryznutí)uhryznutí).. OdreninyOdreniny kožekože vv oblastioblasti
prednejprednej plochyplochy pravéhopravého ramennéhoramenného zhybu,zhybu,
vonkajšejvonkajšej plochyplochy pravéhopravého lakťovéholakťového zhybuzhybu
aa vv oblastioblasti kolennýchkolenných zhybovzhybov.. PodkožnéPodkožné krvnékrvné
podliatinypodliatiny vv oblastioblasti ľavéhoľavého predlaktiapredlaktia aa ľavéhoľavého
stehnastehna.. aa vv ľavejľavej podlopatkovejpodlopatkovej oblastioblasti chrbtachrbta..
StavStav popo resuscitácii,resuscitácii, orotracheálnejorotracheálnej intubáciiintubácii,,
kanyláciikanylácii lakťovýchlakťových žíl,žíl, stehnovejstehnovej žily,žily,
katetrizáciikatetrizácii močovéhomočového mechúramechúra.. EdémEdém mozgumozgu..
MiernaMierna hypertrofiahypertrofia srdcasrdca.. EmfyzémEmfyzém pľúcpľúc..
VenostatickýVenostatický tumortumor slezinysleziny.. JazvyJazvy kožekože
vv oblastioblasti pravéhopravého nadočnicovéhonadočnicového oblúkaoblúka
aa ľavéhoľavého ramenaramena..

TvarovanáTvarovaná odreninaodrenina kožekože vv oblastioblasti ľavéhoľavého plecapleca
((vv..ss.. popo uhryznutí)uhryznutí).. OdreninyOdreniny kožekože vv oblastioblasti
prednejprednej plochyplochy pravéhopravého ramennéhoramenného zhybu,zhybu,
vonkajšejvonkajšej plochyplochy pravéhopravého lakťovéholakťového zhybuzhybu
aa vv oblastioblasti kolennýchkolenných zhybovzhybov.. PodkožnéPodkožné krvnékrvné
podliatinypodliatiny vv oblastioblasti ľavéhoľavého predlaktiapredlaktia aa ľavéhoľavého
stehnastehna.. aa vv ľavejľavej podlopatkovejpodlopatkovej oblastioblasti chrbtachrbta..
StavStav popo resuscitácii,resuscitácii, orotracheálnejorotracheálnej intubáciiintubácii,,
kanyláciikanylácii lakťovýchlakťových žíl,žíl, stehnovejstehnovej žily,žily,
katetrizáciikatetrizácii močovéhomočového mechúramechúra.. EdémEdém mozgumozgu..
MiernaMierna hypertrofiahypertrofia srdcasrdca.. EmfyzémEmfyzém pľúcpľúc..
VenostatickýVenostatický tumortumor slezinysleziny.. JazvyJazvy kožekože
vv oblastioblasti pravéhopravého nadočnicovéhonadočnicového oblúkaoblúka
aa ľavéhoľavého ramenaramena..



Doplňujúce vyšetrenia:Doplňujúce vyšetrenia:

poškodený opitosť ťažkého stupňapoškodený opitosť ťažkého stupňa
-- krv 2,14 g/kgkrv 2,14 g/kg

obvinená dychovou skúškou po prepočteobvinená dychovou skúškou po prepočte
-- 2,7 g/kg2,7 g/kg

poškodený opitosť ťažkého stupňapoškodený opitosť ťažkého stupňa
-- krv 2,14 g/kgkrv 2,14 g/kg

obvinená dychovou skúškou po prepočteobvinená dychovou skúškou po prepočte
-- 2,7 g/kg2,7 g/kg



Výsledky:Výsledky:

VV obidvochobidvoch prípadochprípadoch bolobolo pripri pitvepitve
zistenézistené penetrujúcepenetrujúce poranenieporanenie pľúcpľúc
vv celomcelom rozsahurozsahu.. PríčinouPríčinou smrtismrti bolbol
krvácavýkrvácavý šokšok.. VV obidvochobidvoch prípadochprípadoch bolobolo
zistenézistené výraznévýrazné ovplyvnenieovplyvnenie
etylalkoholometylalkoholom..

VV obidvochobidvoch prípadochprípadoch bolobolo pripri pitvepitve
zistenézistené penetrujúcepenetrujúce poranenieporanenie pľúcpľúc
vv celomcelom rozsahurozsahu.. PríčinouPríčinou smrtismrti bolbol
krvácavýkrvácavý šokšok.. VV obidvochobidvoch prípadochprípadoch bolobolo
zistenézistené výraznévýrazné ovplyvnenieovplyvnenie
etylalkoholometylalkoholom..



Záver:Záver:

PrípadyPrípady súsú zaujímavézaujímavé nielennielen zz hľadiskahľadiska
diagnostikydiagnostiky aa terapieterapie uvedenýchuvedených poranení,poranení,
kedykedy bolobolo potrebnépotrebné postupovaťpostupovať podľapodľa
učebniceučebnice chirurgie,chirurgie, aleale ajaj zz hľadiskahľadiska
závislostízávislostí odod psychoaktívnychpsychoaktívnych látoklátok
aa domácehodomáceho násilianásilia..

PrípadyPrípady súsú zaujímavézaujímavé nielennielen zz hľadiskahľadiska
diagnostikydiagnostiky aa terapieterapie uvedenýchuvedených poranení,poranení,
kedykedy bolobolo potrebnépotrebné postupovaťpostupovať podľapodľa
učebniceučebnice chirurgie,chirurgie, aleale ajaj zz hľadiskahľadiska
závislostízávislostí odod psychoaktívnychpsychoaktívnych látoklátok
aa domácehodomáceho násilianásilia..


