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A. Δομή Συνεντεύξεως

• Γενική στρατηγική: αντικειμενική, όχι (επανα)τραυματική, με 
σεβασμό, συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, ανάγκη 
αντιμετώπισης ζητημάτων εμπιστευτικότητας 

Δώστε 
- κατανοητές πληροφορίες
- αρκετό χρόνο, ιδίως εάν ο πελάτης είναι τεθλιμμένος,
- διαλείμματα, εφόσον ζητηθεί ή θεωρηθεί αναγκαίο

(βλ. επίσης γενική συνέντευξη και κεφάλαια σχετικά με ψυχολογικές αποδείξεις, ενότητα 
σχετικά με το στρες στις συνεντεύξεις!)



B. Ιατρικό Ιστορικό
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B. Ιατρικό Ιστορικό

• Προηγούμενο 
Ιστορικό

Διαταραχές και βλάβες 
προ βασανιστηρίου ή 
από προηγούμενο 
βασανιστήριο

• Βασανιστήριο

Βασανιστήριο- μορφή, 
διάρκεια, μέσα

• Οξεία 
συμπτώματα

• Χρόνια/ 
μακροπρόθεσμα 
συμπτώματα

Ένταση, συχνότητα, 
διάρκεια, διαμαρτυρία, 
ληφθείσα θεραπεία, 
απομείωση



C. Η σωματική εξέταση

Σωματικές αποδείξεις βασανιστηρίων



C. Η σωματική εξέταση

• Εκτελείται συνήθως μετά την λήψη του ιατρικού 
ιστορικού.

• Ανατρέξτε σε προηγούμενα κεφάλαια για να 
προετοιμάσετε την εξέταση και ευαίσθητη 
αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

• Στις φυλακές, καλύτερη δυνατή χρήση πρέπει να 
γίνεται από τους διαθέσιμους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων σώματος 
(βλ. παράρτημα IP) και, εφόσον επιτρέπεται, 
φωτογραφικές μηχανές.



C. Η σωματική εξέταση

• Δέρμα

Οι φωτογραφίες είναι ιδιαίτερης 
σημασίας-βλ. ξεχωριστά κεφάλαια 
και ενότητες



C. Η σωματική εξέταση

Δέρμα

•Σε πολλές χώρες, λαμβάνονται προσπάθειες για να 
αποφευχθούν προφανή τραύματα, με την χρήση 
τεχνικών βασανιστηρίων «χαμηλού ίχνους». 

•Παρόλα αυτά, το δέρμα, ως «εξωτερικό στρώμα» του 
σώματος, αντανακλά τις περισσότερες από τις βλάβες 
που προκαλούνται από τα βασανιστήρια.

•Όλα τα πιθανά ίχνη πρέπει να τεκμηριώνονται και να 
συσχετιστούν με αναφερθέντα (ή, ενδεχομένως, όχι 
ακόμη αναφερθέντα) βασανιστήρια.



C. Η σωματική εξέταση

Δέρμα

•Μια όσο το δυνατόν καλύτερη φωτογραφική 
τεκμηρίωση είναι ένα βασικό στοιχείο για την 
τεκμηρίωση των τραυματισμών, ιδίως εφόσον ίχνη 
όπως αιματώματα (αμβλείς τραυματισμοί με βάση 
δυσχρωμίες) εξαφανίζονται γρήγορα με το χρόνο.

•Εάν δεν είναι διαθέσιμος κατάλληλος εξοπλισμός, μια 
απλή φωτογραφία ή ακόμη και ένα σχέδιο είναι 
καλύτερα από παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης.



C. Η σωματική εξέταση

Δέρμα

•Μια όσο το δυνατόν καλύτερη φωτογραφική τεκμηρίωση είναι 
ένα βασικό στοιχείο για την τεκμηρίωση των τραυματισμών, 
ιδίως εφόσον ίχνη όπως αιματώματα (αμβλείς τραυματισμοί με 
[βάση] δυσχρωμίες) εξαφανίζονται γρήγορα με το χρόνο.

•Εάν δεν είναι διαθέσιμος κατάλληλος εξοπλισμός, μια απλή 
φωτογραφία ή ακόμη και ένα σχέδιο είναι καλύτερα από 
παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης.

•Επομένως, μια ειδική ενότητα ARTIP ασχολείται με στρατηγικές 
για επίτευξη καλύτερων φωτογραφιών. 



C. Η σωματική εξέταση

Δέρμα

•Κοινές ουλές επέρχονται από εγκαύματα-συχνά με 
τσιγάρα- από χτυπήματα, εάν το δέρμα είναι 
τραυματισμένο, και από κοψίματα με μαχαίρια, 
θραύσματα γυαλιού ή άλλα μέσα.

Κυκλική ουλή 
από 
βασανιστήριο 
με τσιγάρα, όχι 
πρόσφατη.



C. Η σωματική εξέταση

Δέρμα: 
Περιγράψτε: 

1) Εντοπισμός (χρήση IP διάγραμμα του σώματος) 
συμμετρικός, ασύμμετρος

2) Σχήμα: στρογγυλό, οβάλ, γραμμικό, κλπ.
3)   Μέγεθος: χρησιμοποιείστε χάρακα
4)   Χρώμα
5)   Επιφάνεια: φολιδωτή, κακότροπη, ελκώδης, 

πομφολυγώδης, νεκρωτική
6)   Περιφέρεια: κανονική ή ανώμαλη, ζώνη στην 

περιφέρεια
7) Οριοθέτηση: απότομα, κακώς
8) Επίπεδο σε σχέση με το περιβάλλον δέρμα:
ατροφική, υπερτροφική, απλό



C. Η σωματική εξέταση

Δέρμα

•Η «Φάλαγγα», (ξυλοδαρμοί στα πέλματα των ποδιών) 
μπορεί να αφήσει μώλωπες στην καμάρα των ποδιών 
και πρήξιμο των ποδιών που εκτείνεται από την αψίδα 
ως τις μεσαίες πτυχές των ποδιών και των 
αστραγάλων. 

•Πρόσθετοι τραυματισμοί, όπως ουλές, μπορούν να 
προκληθούν εάν τα θύματα εξαναγκαστούν να 
περπατήσουν επάνω σε πέτρες ή θραύσματα γυαλιού 
μετά την «Φάλαγγα»

Βλ. επίσης προηγμένη ενότητα «Φάλαγγα"



C. Η σωματική εξέταση

Πρόσωπο I

•Μάτια
Χρησιμοποιήστε παραπομπή εμπειρογνώμονα, εάν απαιτείται. Μπορεί να 
απαιτηθούν CT, MRI και υψηλής ανάλυσης υπερήχων (υπερηχογράφημα).

•Αυτιά

• Παράδειγμα: "Telephono" (ραπίσματα στο αυτί) που οδηγεί σε ρήξη 

τυμπανικής μεμβράνης. Μπορεί να απαιτηθούν εργαστηριακές δοκιμές, CT, 
MRI.

•Μύτη
Τα κατάγματα είναι συχνά. Μπορεί να απαιτηθούν ακτινογραφίες, CT 
(ειδικά όταν παρατηρείται ρινόρροια), ή MRI



C. Η σωματική εξέταση

Πρόσωπο II

Σαγόνι, στοματοφάρυγγας και λαιμός
Κατάγματα της κάτω γνάθου / εξάρθρωση, συχνά σύνδρομο 
κροταφογναθικής διάρθρωσης. Κριγμός του υοειδούς οστού, 
χόνδρου του λάρυγγα. Ίχνη ηλεκτρισμού / εγκαύματα.

Στοματική κοιλότητα και τα δόντια

Γενική κατάσταση, σπασμένα / εξαχθέντα / χαλαρωμένα δόντια, 
πιθανή τραυματισμοί από ηλεκτρισμό (εγκαύματα, δαγκωμένα 
χείλη ή γλώσσα). Μπορεί να απαιτηθεί ακτινογραφία, CT, MRI



C. Η σωματική εξέταση

• Μυοσκελετικό σύστημα

Φωτογραφική 
τεκμηρίωση

Σωματική εξέταση 
συμπεριλαμβανομένης 
νευρολογικής εξέτασης

Ακτινογραφία
Ultrasound 
(Υπερηχογράφημα)

CT/MRI στις αρθρώσεις

Σπινθηρογράφημα οστών



C. Η σωματική εξέταση
Στήθος και κοιλιά

Γενική κατάσταση, αιματώματα, ρήξεις και εσωτερική φθορά (νεφρό!). 
Μπορεί να απαιτηθεί ακτινογραφία, CCT, MRI, υπέρηχος ή 
ραδιοσπινθηρογράφημα.

Μυοσκελετικό σύστημα

Περιλαμβάνει πόνο στην ανάπαυση και την κίνηση, διάταση. Μπορεί να 
απαιτηθεί  ακτινογραφία, CCT, MRI, ραδιοσπινθηρογράφημα. Λάβετε υπόψη 
οστεομυελίτιδα, απονευρωμένους μύες, chronic compartment syndrome -

MRI.

[Παθήσεις του Ουροποιητικού συστήματος] Ουροποιητικό 
σύστημα

Σπήλαιο: σεξουαλικό τραύμα. Μπορεί να απαιτηθεί υπερηχογράφημα



C. Η σωματική εξέταση

Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα

Ειδικά θέματα: 
Διαταραχή του βραχιόνιου πλέγματος (ασύμμετρη δύναμη του χεριού, 
πτώση του καρπού, αδυναμία στο χέρι):. Ελέγξτε για ριζοπάθεια.

CT, MRI, EEG και Nerve Conduction Velocity (NCV) τεστ 
μπορεί να χρειαστούν.



C. Η σωματική εξέταση

Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα

Αμβλεία εγκεφαλική κάκωση (λόγω ξυλοδαρμών ή 
πτώσης) και ενδοεγκεφαλική αιμορραγία είναι συχνές 
και συχνά παρεβλεπόμενα προβλήματα που μπορεί να 
αμφισβητήσουν την εκτίμηση.

Ειδικά η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία είναι απειλητική 
για τη ζωή, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να 
θεραπεύεται αμέσως. Η διαταραχή της συνείδησης, η 
ζάλη και ο εμετός μπορεί να είναι τα πρώτα σημάδια 
και απαιτούν ταχεία αντιμετώπιση.



C. Η σωματική εξέταση

Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα

Τραυματική εγκεφαλική βλάβη - ακόμη και ως ήπια 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΤΒΙ) - μπορεί να οδηγήσει 
σε μια σειρά από μακροχρόνια και χρόνια 
προβλήματα, όπως διαταραχές ύπνου, προβλήματα 
μνήμης και ευερεθιστότητα (μεταδιασεισικό σύνδρομο 
(PCS)).

Τα συμπτώματα μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται, αλλά 
επίσης  να «μιμούνται» διαταραχή μετατραυματικού 
στρες, ως την πιο συχνή ψυχολογική αντίδραση σε 
βασανιστήρια.



C. Η σωματική εξέταση

Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα

Η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη και μπορεί να 
απαιτήσει νευροψυχολογικά τεστ και μια ειδική μορφή 
MRI που θα απεικονίζει αμβλύ τραύμα χωρίς εμφανή 
ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Ένα αρνητικό εύρημα σε αυτή την διαδικασία δεν 
μπορεί να αποκλείσει μεταδιασεισικό σύνδρομο (PCS). 



D. Εξέταση και Αξιολόγηση κατόπιν 

ειδικών μορφών βασανιστηρίων

Στην έκθεση, χρησιμοποιούνται συνήθως τα 
εξής προσόντα:

•Δεν συνάδει με ... (δεν θα μπορούσε να έχει προκληθεί από ..)

•Συνεπής με ... (αόριστο, θα μπορούσε να προκληθεί από .. ή 

άλλους παράγοντες)

•Εξαιρετικά συνεπής με ... (μερικές άλλες πιθανότητες)

•Τυπικά για ... (συνήθως μετά ..., άλλες αιτίες είναι πιθανές)

•Διαγνωστικό της .. (μπορεί να προκληθεί μόνο από ...).



D. Εξέταση και Αξιολόγηση κατόπιν 

ειδικών μορφών βασανιστηρίων

Σημείωση: 
τα προσόντα ή η απαιτούμενη διατύπωση 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα 
ιατροδικαστικά πρότυπα και την νομοθεσία της 
χώρας. Το Πρωτόκολλο της Κων/πολης 
προσφέρει ένα παράδειγμα και όχι ένα 
δεσμευτικό πρότυπο.



D. Εξέταση και Αξιολόγηση κατόπιν 

ειδικών μορφών βασανιστηρίων

Η συνολική συνοχή (όχι η συνοχή μεταξύ 
ειδικής τεχνικής βασανιστηρίων ή τραύμα και 
συγκεκριμένες κακώσεις) λαμβάνεται υπόψη, 
(εφόσον λαμβάνεται, ανάλογα με τα 
ιατροδικαστικά πρότυπα της χώρας) στην τελική 
έκθεση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες: βλ. α) προηγμένες ενότητες, β) Atlas of 
Torture και γ) το IP.



E. Εξειδικευμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις

Σωματικές αποδείξεις βασανιστηρίων



E. Εξειδικευμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις
• Μπορεί να απαιτηθούν ειδικές εξετάσεις με βάση 
τη ρύθμιση (διαθεσιμότητα, πιθανοί τραυματισμοί), 
τον στόχο και την χρήση των αποτελεσμάτων (νομικές 
διαδικασίες, διαγνωστική μελέτη, θεραπεία). Η 
ανάγκη πρέπει να είναι ισορροπημένη με το άγχος
του πελάτη και τις επιπτώσεις.

• Θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση ώστε να 
είναι σκόπιμη, αλλά δεν εκτελούνται, εάν ενδείκνυται 
και δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.

• Μια αρνητική διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να 
αποκλείει τα βασανιστήρια. Βλ. IP Παράρτημα και κινδύνους 

της ενότητας


