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 الطب العدلي 

 تكملة اصابات حوادث الطرق

 

 إصابات أخرى للسائق:٭٭

 . إصابات ناتجة عن حزام األمان والذي يؤدي إلى سحجة مستعرضة في البطن1

( inguinal regionبنية )في المنطقة المغ سحجات)غير مباشرة(ويمكن حصول 

ق لسائيؤدي إلى قذف ا يمكن أن يتمزق حزام األمان مما ، ونتيجة النتقال القوة
 لألمام.

  

رة ائق سيافي س سحجات ختمية وكدمات تالحظ في منطقة الكتف والمنطقة المغبنية ناتجة عن حزام االمان
 توفي في حادث اصطدام.

 

 في المنطقة المغبنية ناتجة عن الشد بحزام االمان. سحجات ) غير مباشرة(

 عصبي.د الي عند سائق السيارة نتيجة للش. قد يشاهد التيبس الموتي والتشنج الموت٢

. كما أن الضغط بقوة على كل من المكابح والمقود قد يؤدي إلى حصول كسور ٣
في عظام األطراف نتيجة النتقال القوة إلى العظام وتسمى هذه الحالة بالكسور 

 المنتقلة.



٢ 

 

 

 كسور انتقالية في ذراع سائق السيارة بسبب الضغط بقوة على المقود.

روح اإلصابة الناتجة عن االصطدام بالباب الجانبي للسيارة: وتشمل حدوث ج .٤
فعة زجاجية في الجانب األيسر من الوجه والرقبة وقد ينغرز مقبض الباب أو را

 الزجاج إلى داخل الجسم.

 ية :ب. إصابات راكبي الحجرة األمام

لك تسائق عدا أي الجالسين بجانب السائق ويالحظ تشابه اإلصابات مع إصابات ال
 يمن.األ الناتجة عن المقود والموقف أما إصابات الباب الجانبي فتشاهد في الجانب

 

 صطدام.في الجانب االيمن للراكب بجوار السائق في حادث ابعضها سحجات وكدمات مختلفة تالحظ 

 ة الخلفية :ج. إصابات راكبي الحجر

ي إلى ا يؤدبالمقاعد األمامية مميندفع راكبو الحجرة الخلفية إلى األمام فيصطدمون 
قد حدوث إصابات رضية تكون بسيطة بسبب النسيج اللين للمقاعد أما األطفال ف

أما  ،جسم يحدث قذفهم للحجرة األمامية نتيجة لكبر حجم الرأس بالمقارنة مع وزن ال
لى إالسيارة المصدومة من الخلف تسير بسرعة معتدلة فأن ارتداد الرأس بسرعة 

 والخلف سوف يؤدي إلى حدوث نزوف دموية دقيقة.األمام 



٣ 

 

 

 حوادث الطائرات

ي ثقب يحدث ف إن أيخطيرة جدا وقليال ما ينجو منها احد حيث  أضرارهاوتكون 
ن ثقب للركاب حيث إتفرغ الهواء للخارج مما يسبب االختناق  إلىالطائرات يؤدي 

اب انسح كبير يؤدي إلىسم يؤدي إلى وفاة جميع من في الطائرة أما الثقب ال٥بحجم 
وق فقدم  ٠٠٠،٥٠نتيجة الختالف الضغط وترتفع الطائرة إلى الركاب إلى الخارج 

 تحت الصفر. ٥٠سطح البحر أحيانا وعندها يكون الجو خارجها بحرارة 

 

ما يجعل المها موه معة )بسبب احتراق الطائرة( وتشبقايا احد ضحايا حادث طائرة نالحظ التفحم الشديد للجث
 التعرف عليها صعبا جدا.

 هداف دراسة جثث حوادث الطائرات :أ

لغرق تحديد سبب الوفاة: فيكون اثر السقوط أو بسبب الحروق أو التسمم أو ا. 1
راق أثناء السقوط في الماء ويمكن حصول التسمم بغاز السيانيد الناتج عن احت

 اللدائن.

( في حاالت Dental record. التعرف على هوية الضحايا: عن طرق األسنان )٢

 رقة.التفحم أو لون الشعر ، البشرة ، الطول والوزن وغيرها من العالمات الفا

ي بب ف. إعادة بناء مراحل الحادث: فقد يكون اختطافا أو خلل في الطائرة أو س٣

 أو مدمن الخمر. .M.Iقائدها مثل 

 ات لغرض تالفي األضرار المستقبلية.. عمل إحصائي٤

 . دراسة األضرار للخروج بفكرة تقيم األمان في الطائرة.٥

 

 

 



٤ 

 

 حوادث القطارات

دود ه بححوادث القطارات في العراق قليلة جدا بسبب بدائية السكك الحديدية وسرعت
كم/ساعة بسبب عدم تحمل األرض التي قد تكون رملية أو هشة على عكس ٨٠

 الغرب.

 

 -مل أضرار القطارات:وتش

 . خروج القطار عن السكة وانقالبه.1

 . اصطدام قطارين وهي اخطر من انقالبه.٢

 ال.. اصطدامه بواسطة نقل أخرى ، وتحدث أضرار كبيرة بالسيارة المصدومة مث٣

 . الدعس مثل حاالت االنتحار.٤

 . سقوط طفل أو راكب من القطار أثناء سيره.٥

 . احتراق القطار. ٦

 تسمم الركاب بغاز الفحم.. ٧

 أهداف تشريح جثث ضحيا القطارات :

 . التعرف على سبب الوفاة.1

 ة.. التوصل إلى كيفية حصول اإلصابة : هل هي جنائية أو عرضية أو انتحاري٢

 بناء مراحل الحادث. إعادة. ٣

 عمل إحصائية لتالفي تكرار الحوادث.. ٤

لى إصابات وكدمات تختلف عن في حالة السقوط من القطار يتعرض الشخص إ٭
 سقوطحاالت االنتحار حيث هناك بتر كامل لألجزاء المدعوسة بينما في حاالت ال

ية هناك سحجات كشطية كما يمكن مالحظة وجود ذرات ترابية في المجاري التنفس
 في كال الحالتين.
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 .لبتر الحاصل في أطراف ضحايا الدعس بالقطارنالحظ األضرار الشديدة وا

 

 

 

 

 

 


