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Увод 

Тази книжка Ви е дадена, защото Вашето бебе е починало и член от 
персонала е говорил с Вас за смъртта на Вашето бебе и за значението на 
аутопсията. Бихме искали да изразим нашето съчувствие към Вас и Вашето 
семейство в това тъжно време. 
 
Разбираме, че е трудно време за Вас да премислите въпроса за аутопсия. 
Нашият персонал ще Ви даде информацията, от която имате нужда, да Ви 
помогне да вземете решения, които са правилни за Вас и Вашето семейство. 
Количеството информация, от която хората се нуждаят във връзка с 
аутопсията, е различна. Ако имате нужда от допълнително разяснение, моля 
попитайте или ако по-скоро не бихте искали да знаете за определени 
аспекти, моля кажете. 
 
Надяваме се, че тази книжка ще ви помогне да разберете причините, поради 
които се предприема аутопсия, какво включва и защо може да е важна, и 
затова да отделите време да я прочетете преди да попълните формата за 
съгласие. Може също да е от полза обсъждането на съдържанието на този 
справочник със семейството Ви. Ние ви насърчаваме да ни питате, ако нещо 
е неясно или ако имате някакви въпроси. 
 
 

Какво е аутопсия? 
 
Аутопсия е външен и вътрешен преглед на тялото след настъпване на смърт. 
Нарича се аутопсия. Извършва се от детски патолог, който е доктор, който е 
специализирал в диагностициране на болести при бебета и установяване на 
причината на смъртта. Детските патолози работят по стандартите на Кралския 
Колеж на Патолозите и съответните кодекси на практика на Органите по 
човешки тъкани.  
 
Има два вида аутопсия: 
 
• Аутопсия, която се извършва в болница и не се изисква от закона, и която 
може да бъде извършена само с Ваше съгласие; и  
 
• Аутопсия, извършена от съдебен лекар, която се изисква от закона и 
съгласие, за която не е необходимо.  
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Защо се извършва аутопсия в болница? 
 
Ние знаем, че за Вас ще е болезнено да мислите за аутопсия толкова скоро 
след смъртта на Вашето бебе, но е важно да разберете, че тя може да 
помогне да се: 
 
• Потвърди защо Вашето бебе е починало чрез установяване на 
заболяването, ако има такова, или предишно недиагностицирано състояние, 
ако има такова 
 
• Установят вродени аномалии като сърдечни или бъбречни недостатъци  
 
• Установи състояние, което може да присъства във Ваши други или бъдещи 
деца 
 
• Планирате бъдещи бременности и грижа по време на бременността 
 
• Предостави информация, от която може да се възползват други хора, които 
страдат от подобни проблеми 
 
• Установи ефективността на лечения и лекарства. 
 
Аутопсията ще предостави допълнителна информация, която може да 
помогне на доктора да Ви обясни по-подробно защо Вашето бебе е 
починало. За съжаление, в малък брой случаи, аутопсията не предоставя 
причина за смъртта на бебето. 
 
 
Кой може да даде съгласие за аутопсия? 
 
Решение за съгласие или отказ може да бъде взето от човека (хората) с 
родителска отговорност.  Когато бебето не е родено живо, майката трябва да 
даде съгласие.  
 
Родителска отговорност: Хората с родителска отговорност са 
обикновено, но не винаги, биологичните родители на детето. Хората с 
родителска отговорност за едно 
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дете включват: майката на детето; бащата на детето( ако има брак с 
майката по време на зачеването на детето, раждането или по-късно; или 
ако нямат брак – ако той е вписан в акта за раждане на детето в сила от 
15 април 2002); законово определен настойник; Сдружението за здравни и 
социални услуги ако детето е под закрила; или човек, споменат в 
разрешение за пребиваване на детето. Баща, който никога не е бил 
женен за майката на детето или, след 15 април 2002, чието име не е било 
включено акта на раждане на детето, ще има родителска отговорност 
само ако е придобил такава със съдебна заповед или споразумение за 
родителска отговорност с майката на детето.  (Добра Практика за 
съгласията, DHSSPS март  2003) 
 
Ако не можете да постигнете съгласие като двойка за аутопсията, може да 
потърсите помощ от доктора. Ако и тогава не се съгласувате, може би е най-
добре аутопсията да не се извършва. Вие не сте длъжни да се съгласите на 
аутопсия; изборът е изцяло Ваш.  
 
 
Какво включва съгласието за аутопсия? 
 
Форма за съгласие ще бъде попълнена като писмено документиране на 
Вашите решения  и с това стават ясни на всички Вашите желания. 
Медицинският специалист, който е поискал аутопсията, ще Ви помогне за 
процеса на съгласие, ще Ви попита да посочите Вашия избор във всяка част 
от формата и да я подпишете.  
 
Ако имате специална молба или условия във връзка с аутопсията, Вие ще 
имате възможност  да ги запишете. Ще Ви бъде дадено копие на 
попълнената форма за съгласие, копие ще бъде регистрирано в 
документацията на болницата и копие ще бъде изпратено на детския 
патолог. Това гарантира, че всички ще знаят за Вашите решения. 
  
Ако си промените решението преди да бъде извършена аутопсията, може да 
промените или оттеглите Вашето съгласие, дори и след подписване на 
формата.  
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Къде и кога се извършва аутопсия?  
 
Всички аутопсии на бебета се извършват в моргата на Кралските Болници в 
Белфаст, 1-2 работни дни след смъртта. Ако Вашата религия изисква 
погребението да се извърши до 24 часа, моля информирайте човека, който 
взима съгласието Ви -  може да е възможно да се извърши аутопсията в 
рамките на това време.  
 
 
Кой присъства по време на аутопсията? 
 
Детски патолог е отговорен за цялата аутопсия, но често му помага друг 
персонал, който включва специалисти по анатомична патология и стажанти 
патолози. Понякога студенти по медицина и други медицински специалисти 
може да присъстват по време на аутопсията с образователна цел. Ако не 
желаете те да присъстват, моля кажете докато попълвате формата за 
съгласие.  
 
 
Какво се случва по време на аутопсия?  

Аутопсията може да бъде пълна, частична или само външна: 
 
Пълна аутопсия започва с един много внимателен външен преглед  на 
тялото. След това един разрез се прави на предната част на тялото, за да 
се извадят главните вътрешни органи и още един по задната част на 
главата по линията на косата, за да се извади мозъка. Органите ще бъдат 
прегледани визуално и ще бъдат взети малка тъканна проба и течност (като 
кръв). Тъканните проби се слагат на предметно стъкло и се изследват под 
микроскоп.  
 
Фотографии или други снимки ( включително рентгенови ) на Вашето бебе, 
части от тяхното тяло или орган може да бъдат направени, за да бъдат 
изучавани по-късно. Тези снимки ще станат част от медицинската 
документация. С Ваше съгласие те може също да бъдат използвани за 
образование и обучение или научно изследване (всички подробности за 
самоличността ще бъдат премахнати). 
 
 
 
 

6



 
В някои случаи анализ на хромозомите и други генетични тестове ще 
помогнат да се диагностицира наследствена болест. Изследването на 
тъканите и течностите (като кръв) на Вашето бебе може да помогне да се 
отговори на въпроси, свързани със заболявания на други членове на 
семейството в бъдеще. Генетичното изследване на тъканни проби изисква 
Вашето съгласие. Ще бъдете също попитани и дали сте съгласни да бъдат 
използвани за образование, обучение или научно изследване.  

Пълна аутопсия би Ви предоставила най-много информация.  

 

Частичната аутопсия комбинира  външен преглед с частичен вътрешен 
преглед. Вътрешният преглед ще бъде ограничен до каквото родителите 
са се съгласили да бъде направено, например, един орган като сърцето 
или мозъка, една система като дихателната система или една част от 
тялото като гръдния кош или корема. Тъканните проби и предметните 
стъкла с тъканите ще бъдат направени по същия начин както за пълна 
аутопсия.  

 

Частичната аутопсия може все пак да е полезна, но е възможно нещо 
важно да бъде пропуснато. Човекът, който Ви обяснява процедурата, ще 
обсъди с Вас ограниченията и  последствията.  

 

Само външен преглед – ако изберете тази опция, тялото на Вашето бебе 
ще бъде визуално прегледано и измерено. Тялото няма да бъде отваряно 
и органите няма да бъдат изваждани. Фотографии и рентгенови снимки 
може да бъдат направени. Други тестове включително и анализ на 
хромозомите може да бъдат направени с  Ваше съгласие.  

 
Този преглед ще предостави ограничена информация.  Човекът, който Ви 
обяснява процедурата, ще обсъди с Вас ограниченията и  последствията.  

 
След пълна или частична аутопсия повечето органи ще бъдат върнати в 
тялото, въпреки че те не могат да бъдат поставени на тяхното първоначално 
място. Понякога мозъкът или сърцето изискват по-дълго и подробно 
проучване и ако се съгласите за тяхното задържане с тази цел, те няма да 
бъдат върнати в тялото в деня на аутопсията. Ще бъдете попитани какво 
бихте искали да се направи с тях след като приключи подробното 
изследване. 
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След аутопсията персоналът на моргата ще подготви тялото на Вашето 
бебе, за да го видите и подържите отново. Разрезите няма да бъдат видими, 
когато Вашето бебе е облечено.  

 

Какво се случва с тъканните проби, взети по време на 
аутопсия? 

Тъканните проби, под формата на парчета и предметни стъкла, може да се 
използват и силно се препоръчва да се пазят в болницата. Да имате тъканни 
проби в предметни стъкла означава, че направената диагностика може да 
бъде проверена от друг патолог, ако се наложи. Те може да са ценни за 
Вашето семейство, тъй като се разработват нови тестове и изследването на 
тъканните проби в бъдеще може да помогне при диагностиката на живи 
членове  от семейството. 

 
Тъканни проби могат да бъдат използвани при обучението на доктори и 
други медицински специалисти. Те също спомагат и за наблюдение на 
общественото здраве, гарантиране на качеството и проверки, например те 
може да бъдат използвани при проверка на стандартите на обслужването в 
болничната патология. Те ще бъдат запазени само, ако сте дали съгласие и 
ще бъдат съхранявани на сигурно място при условия, които ги запазват.  

 

Ако решите, че не желаете тъканните проби да бъдат пазени след тяхното 
изследване, може да уредите да ги приберете.  

 

Какво се случва с органите, задържани за подробно 
изследване?  

Ако са били задържани органи, Кралските Болници в Белфаст ще 
разпоредят законно да бъдат кремирани в Роузлоон. Като алтернатива, те 
могат да бъдат върнати на Вас когато е приключила аутопсията – 
обикновено чрез Вашия погребален агент. Ако изберете органите на Вашето 
бебе да Ви бъдат върнати, може да продължите с погребението преди да Ви 
бъдат върнати органите и да уредите тяхната кремация/погребение в една 
по-късна дата, или може да поискате да забавите погребението няколко 
седмици, за да бъдат събрани органите с Вашето бебе. 
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Какво се случва с моето бебе след аутопсията?  

 
Когато приключи аутопсията, Вие ще може да видите и подържите Вашето 
бебе отново, ако пожелаете. Вие може да уредите Вашето бебе да бъде 
взето от погребален агент или болницата ще уреди Вашето бебе да бъде 
погребано или кремирано. Може да обсъдите възможностите, които имате с 
медицинския специалист, който взима съгласието Ви.  

 
Ако изберете да направите семейно погребение/кремация, може да се 
свържете с погребален агент преди или след аутопсията, но датата и часа 
на погребението не трябва да бъдат финализирани докато часа на 
приключване на изследванията на Вашето бебе не бъде потвърден. 

 
 

Как ще разбера резултатите от аутопсията?  

 
Доклад със заключенията ще бъде изпратен до Вашия консултант в 
болницата и до Вашия личен лекар когато всички тестове приключат. Това 
ще отнеме минимум три месеца, а в някои случаи значително по-дълго. Ще 
се свържат с Вас когато доклада бъде изпратен и Вие може да уредите 
резултатите да Ви бъдат обяснени.  
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Обяснение на някои от думите, използвани в тази 
книжка 

Микроскоп 

Оборудване със специални лещи, което позволява на патолога да 
погледне тъкани в предметно стъкло и да види увеличени клетките.  

 

Морга 

Отделение, което включва стая, където телата се съхраняват в хладилници 
до взимането им от погребалния агент. Също може да има и стая за 
аутопсия, и стая за оглед.  

 
Орган(и) 

Важни части от тялото, например, мозък, сърце, бъбреци, бели дробове и 
черен дроб. 

 
Детски патолог 

Медицински доктор, обучен в диагностиката и изучаването на бебешки 
болести, който извършва лабораторни тестове на живи бебета, а също и 
аутопсии.  

 
Тъкан 

Сбор от клетки, които правят органи и им дават техните специални функции.  

Парчета тъкан 

Малки проби от тъкан (по-малки от размера на пощенска марка и дебели до 
5мм), които се поставят в пастмасови кутии и се третират да се премахне 
водата и после се втвърдяват с восък.  

 
Предметни стъкла с тъкани 

Много тънки части ( приблизително една десета от дебелината на човешки 
косъм) от втвърдена тъкан, които са били отрязани от парче тъкан и 
поставени в предметни стъкла, за да се проучат под микроскоп.  
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Ако не сте доволни от някой аспект от комуникацията, информацията или 
подкрепата, които получихте по време на даването на съгласие за 
аутопсия и бихте искали да направите оплакване, моля свържете се с 
Вашия Отдел за оплаквания/връзки с пациентите. Може да получите 
адреса и телефонния номер от персонала на отделението.  
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