
«Сот медициналық сараптама» мамандығы бойынша резидентура сұрақтары.

1. Сот-медициналық сараптама объектілері. Сарап тағайындау реті. Сарап түрлері  (ҚР
ҚПК баптары).
2. Оқиға болған жерді қарап тексерудің ережелері, мəйітті табылған жерде қарау реті (ҚР
ҚПК баптары).
3. Сот-медициналық сараптама объектілері жəне əдістері.
4.  ҚР сот медицина ісінің процессуальді жəне ұйымдастырылу негіздері.
5. Мəйіттік құбылыстар, олардың қоршаған орта жағдайымен байланысы, сот-
медициналық маңызы.
6. Өлімнің уақытын анықтауға жəне басқа да сұрақтарды шешуге ерте пайда болатын
мəйіттік құбылыстардың даму заңдылығын қолдану.
7. Мəйіттік дақтар, ішкі ағзалардағы гипостаздар, олардың сот -медициналық маңызы.
8. Мəйіттің сууы, оның сот-медициналық маңызы. Жас нəресте мəйітіндегі суу
процессінің жүру ерекшеліктері.
9. Мəйіт бұлшықеттерінің сіресуі, оның сот-медициналық маңызы.
10. Кеш пайда болатын мəйіттік құбылыстар, олардың сот -медициналық маңызы.
11. Мəйіттің сақталып қалуына əкелетін (консервациялайтын) құбылыстар, олардың сот-
медициналық маңызы.
12. Доғал заттармен алынған жарақаттар. Доғал құралдармен жарақаттану кезінде
болатын өлім себептері.
13.  Тері сырылулары (сызаттар), олардың сот- медициналық маңызы.
14.  Жаралар, олардың түрлері, сот- медициналық маңызы.
15. Қанталаулар, олардың сот-медициналық маңызы. Қанталау мен мəйіт дақтарының
айырмашылығы. Қанталаудың пайда болған уақытын анықтау.
16.  Доғал заттармен алынған жаралардың морфологиялық ерекшеліктері.
17. Кесілген жаралардың морфологиялық ерекшеліктері.
18. Шабылған жаралардың морфологиялық ерекшеліктері.
19. Шаншып-кесілген жаралардың морфологиялық ерекшеліктері.
20. Шаншылған (тесілген) жаралардың морфологиялық ерекшеліктері.
21. Көлік апатын тергеу кезіндегі сот медициналық сараптаманың маңызы.
22. Автокөлік жарақаты, оның түрлері. Автомобильдің адамды соғуына тəн жарақаттар.
23. Көлік дөңгелекпен басып өтуі нəтижесінде болатын жарақаттар. Көлік ішінде
алынатын жарақаттар.
24. Темір жол жарақатының түрлері, жарақат ерекшеліктері.
25. Механикалық асфиксияның ағымы. Механикалық асфиксия түрлері..
26. Асылу жəне жіппен қылқындыру кезіндегі странгуляциялық жүлге сипаты.
Странгуляциялық жүлгенің тірі кезде пайда болғанын анықтау.
27. Обтурациялық  асфиксия.
28. Компрессиялық асфиксиядан болған өлім генезі жəне мəйіттегі морфологиялық
белгілер.
29. Странгуляциялық асфиксия: асылу, жіппен қылқындыру, қолмен қылқындыру.
30. Суға тұншығу, оның түрлері, лабораториялық дəлелдеу əдісі.
31. Суда тұншығусыз болған өлім. Суда болған мəйітте анықталатын жарақаттар.
Мəйіттің суда жатқан уақытын анықтау.
32. Электр жарақаты. Электр тогінің организмге əсері. Электр жарақатынан болған өлім
генезі.
33. Жоғары температураның жалпы жəне жергілікті əсері.
34. Төменгі температураның жалпы жəне жергілікті əсері.
35. Өрт жағдайында табылған мəйітті сараптау. Жалынның тірі кезде əсер еткен белгілері.
36. Күйіктер. Күйік ауруы. Күйіктер бойынша шешілетін сарап сұрақтары.
37. Оқ қарулары, оның түрлері. Ату механизмі, оның сот-медициналық маңызы.



38. Жақын қашықтықтан атқан кезде киімде. денеде қалатын белгілер, оларды анықтау
əдістері.
39. Ату қашықтығын анықтау. Виноградов феноменінің пайда болу механизмі, сот-
медициналық маңызы.
40. Сүйектердегі оқ жарақатының ерекшеліктері.  Оқ жарақатының алыну ретін анықтау.
41. Бытыралы патронмен алынған жарақат.
42. Мəйітті сот-медициналық сараптан өткізу əдістері. Жас нəресте мəйітін тексеру
ерекшеліктері.
43. Жас нəресте мəйітін тексеру кезінде шешілетін негізгі сұрақтар.
44. Жедел (кенеттен болған) өлім, оның себептері. Балалардағы жедел өлім себептері.
45. Нəрестенің тірі туылғанын анықтау əдістері, тексеру техникасы, олардың сот-
медицинадағы маңызы.
46. Нəрестенің жетіліп туылғанын жəне мерзіміне жетіп туылғанын анықтау.
47. Баланың нəресте жасында екендігін анықтаудың сот-медициналық критерийлері.
48. Жəбір көрген, айыпталып отырған жəне басқа тірі адамдарды сот-медициналық
сарапқа жіберу себептері, оның ұйымдастырылуы жəне өткізілуі.
49. Жыныстық тимеушілікті бұзу қылмыстары. Кəмелеттік жасқа толмағандарды сараптау
кезінде
сексуалдық сипаттағы зорлау іс-əрекеттердің белгілерін сот медициналық жолмен
анықтау.
50. Жарақаттың денсаулыққа тигізген зиянын анықтау.
.


