CONSILIUL SUPERIOR
de

MEDICINĂ LEGALĂ
Adresa: Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”
Bucureşti, şos.Vitan-Bârzeşti nr.9, sector 4, 042122;
Tel: (021) 3325008,

Fax (021) 3346260

Sesiunea din 23 iunie
Hotărârea nr.6

2017

Plenul Consiliului superior de medicină legală întrunit în sesiunea din data de 23.06.2017,
aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, din numărul de 13 votanţi prezenţi din totalul
de 17 membri ai Consiliului superior, Hotărârea nr. 6 privind trusa standard de prelevare a
mostrelor biologice în agresiuni sexuale, ca urmare a Hotărârii nr.18 din 13.10.2016 a
Consiliului superior şi luând act de solicitarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbati privind propunerea de aprobare a introducerii în practică a unui kit pentru
recoltarea probelor biologice în cazuri de violență sexuală (dând curs transpunerii prevederilor
Convenției de la Instabul pe care România ratificat-o și în conformitate cu art. 25).

TRUSA STANDARD, FORMATA DIN CUTIE CARTON CU SIGILIU ( NUMĂRUL SIGILIULUI SE VA REGĂSI
PE PLICURILE DE DEPOZITARE PROBE ŞI EPRUBETELE DE RECOLTOARE) CONŢINE:

-

fişa de examinare clinică;
instrucţiuni de recoltare a probelor biologice în agresiuni sexuale;
un dilatator- specul marime M + plic cu menţiunea sigiliul nr....;
mănuşi fără pudră;
seringă de 5 ml;
ser fiziologic 5 ml;
plic probe de referinţă cu menţiunea sigiliul nr....;
2 plicuri indicate la etapa III pentru mână dreaptă şi altul pentru mâna stângă care să conţină serveţel
uscat şi beţişor de lemn, cu menţiunea sigiliul nr....;
3 plicuri depozitare eprubete probe recoltate, cu menţiunea sigiliul nr....;
plic mare pentru lenjerie intimă, cu menţiunea sigiliul nr....;

EPRUBETELE: ETICHETATE COLORAT DISCTINCT:
cu sigiliul nr..... Numele... şi CNP- ul........
destinate pentru:

nr.

Etichetă

secreţii epiteliale ADN- probe de
referinţă

3

galbenă

secreţii/perivaginal (uscate)

2

albă

secreţii bucale

2

orange

secreţii anale

2

verde

secreţii vaginale - examen ADN

2

roşie

secreţii vaginale - examen serologic

2

roşie

secreţie traheobronşică

2

galbenă

tub anticoagulant K3EDTA

2

dop şi etichetă mov

Unitatea Sanitară .....................................................

FIŞA DE EXAMINARE CLINICĂ

Date de identificare
Subsemnatul Dr. ....................................................................................... am examinat azi (data şi ora) ....................... ................pe (numele si
prenumele victimei) ............................................................................................................. în vârstă de .............. legitimat/ă cu:
C.I./B.I./Paşaport, seria ..............., nr. ..............................., CNP .............................. domiciliat în: oraşul (comuna) .........................................
Str.................................................nr. ..................... sector ....... Judeţul ............................... care la data...../....../.........../ şi ora ........ a fost victima
unei agresiuni sexuale.
Victima este/nu este însoţită de ............................................................................ în calitate de (lucrător de poliţie/personal sanitar /membru
al familiei etc.) ..................................................care se legitimează cu ...................................... .........................................
Date privind împrejurările de producere a agresiunii
Data şi ora agresiunii .............................. Număr agresori ............. Mijloace de constrângere ..................................................... Tipul de raport
sexual: vaginal/anal/oral/altele ..........................................................................
Agresorul a folosit prezervativ: DA/NU/NU ŞTIE; Comportarea victimei post-agresiune (toaleta intimă/duş/schimbarea lenjeriei intime
şi/haine, medicamente folosite etc) ................. .............................................................................................. Metode de contracepţie folosite:
NU/DA oral/ intravaginal/ altele ............................................................................................................. Data ultimului raport sexual anterior
violului ......................................................... Data ultimei menstruaţii ......................................................................
Leziuni traumatice
Se descriu toate leziunile (echimoze, escoriaţii, urme de muşcare etc) şi se marchează pe schemele anatomice.
Examinare somatică (S-au făcut fotografii DA/NU)

Examinarea zonei pelvigenitale
(pentru victime de sex feminin: vulvă, vestibul, himen, vagin, col uterin,
anus;
pentru victime de sex masculin: penis, gland, scrot, perineu, anus)

UTILIZARE TUBURI
S-au prelevat secreţii/perivaginal
(uscate)?
o
DA
o
NU
Detalii ..................................................
S-au prelevat secreţii vaginale?
o
DA
o
NU
Detalii .................................................
S-au prelevat secreţii anale?
o
DA
o
NU
Detalii ..................................................
S-au prelevat secreţii bucale?
o
DA
o
NU
Detalii ..................................................
S-au prelevat secreţii epiteliale?
o
DA
o
NU
Detalii zonă genitala/penis/gland........

Rubrici pentru examinare UPU
Cercetarea contaminării victimei cu o boală infecţioasă cu transmitere sexuală [examinare imediată şi repetată, deoarece manifestările apar la
distanţă în timp (gonoree: 2-21 zile; sifilis: 1-4 săptămâni; sancroid: 3-7 zile; limfogranulomul veneric: 3-21 zile; herpes genital: 4-7 zile; condyloma
acuminata: 1 -6 luni; SIDA - infectarea poate fi depistată la 2-4 luni de la contactul infectant)]
Control dermato veneric: victima.................................................................. suspectul ...........................................
Examinarea prezenţei sarcinii după viol (TIS se pozitivează la aproximativ 2 săptămâni după fertilizare) ........... .........
Investigaţii toxicologice (alcool, droguri sau anestezice): NU/DA (prelevare de sânge şi urină)
Solicitarea unui examen psihiatric/psihologic: DA/NU
SEMNĂTURA MEDICULUI

DATA

De UPU/MEDIC LEGIST
EXEMPLARUL ALB - RĂMÂNE LA UNITATEA UPU/DE MEDICINĂ LEGALĂ; EXEMPLARELE ROZ ŞI VERDE SE INTRODUC ÎN
TRUSĂ (PENTRU LABORATORUL DE SEROLOGIE ŞI RESPECTIV ADN)

