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Įžanga
Jūs gavote šį informacinį leidinį, kadangi mirė Jūsų kūdikis, o mūsų darbuotojas
kalbėjosi su Jumis apie Jūsų kūdikio mirtį bei apie pomirtinio tyrimo (PT)
svarbą. Norėtume išreikšti savo nuoširdžią užuojautą Jums ir Jūsų šeimos
nariams šiuo liūdnu metu.
Suprantame, jog šiuo metu Jums yra labai sunku svarstyti PT klausimą. Mūsų
darbuotojai pateiks Jums visą reikalingą informaciją, kuri padės Jums priimti
sprendimus, tinkamus Jums bei Jūsų šeimai. Informacijos kiekis, kuris reikalinga
žmonėms apie pomirtinį tyrimą, labai skiriasi. Jei norėtumėte, kad paaiškintume
smulkiau, paklauskite, o jei norėtumėte geriau nežinoti ko nors tam tikrais
aspektais, taip ir pasakykite.

Tikimės, kad šis informacinis leidinys padės Jums suprasti, dėl kokių priežasčių
reikėtų atlikti pomirtinį tyrimą, ką jis apima bei kodėl jis gali būti svarbus, taigi, Jums
gali prireikti šiek tiek daugiau laiko, kad viską perskaitytumėte prieš užpildant
sutikimo formą. Tai pat gali būti naudinga pasikalbėti su savo šeima apie šio vadovo
turinį. Laukiame Jūsų klausimų, jei kas nors būtų neaišku arba tiesiog iškiltų kitų
neaiškių dalykų.

Kas tai – pomirtinis tyrimas?
Pomirtinis tyrimas – tai išorinis ir vidinis kūno tyrimas po mirties. Šis tyrimas
taip pat vadinamas autopsija. Jį atlieka gydytojas patologas – gydytojas, kuris
specializuojasi vaikų ligų diagnozių ir mirties priežasčių nustatymo srityje.
Gydytojai patologai dirba pagal Patologų karališkosios kolegijos nustatytus
standartus bei atitinkamus Žmonių audinių vyresnybės (angl. „Human Tissue
Authority“) praktikos kodeksus.

Yra du pomirtinio tyrimo tipai:
• pomirtinis tyrimas ligoninėje, kuris nėra privalomas pagal įstatymus ir gali būti
atliekamas tik gavus Jūsų sutikimą ir
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• koronerio pomirtinis tyrimas, kuris yra privalomas pagal įstatymą bei
kuriam Jūsų sutikimas nereikalingas.

Kodėl reikia atlikti pomirtinį tyrimą ligoninėje?
Suprantame, kad Jums gali būti sunku galvoti apie pomirtinį tyrimą taip greitai po
kūdikio mirties, tačiau labai svarbu suprasti, kad tai galėtų padėti:

 Patvirtinti, kodėl mirė Jūsų kūdikis nustatant ligą, jei tokia buvo, arba
anksčiau nediagnozuotą būseną, jei tokia buvo.

 Nustatyti įgimtas anomalijas, tokias kaip širdies ar inkstų defektus .

 Nustatyti būklę, kuri gali pasireikšti Jūsų turimiems ar būsimiems vaikams.

 Suplanuoti būsimus nėštumus bei Jūsų priežiūrą laukiantis kūdikio.

 Suteikti informaciją, kuri gali būti naudinga kitiems žmonėms, kurie kenčia
dėl panašių problemų.

 Nustatyti gydymo bei vaistų poveikį.

Atlikus pomirtinį tyrimą, gausime papildomos informacijos, kuri galėtų padėti
gydytojui išsamiau paaiškinti, kodėl mirė Jūsų kūdikis. Deja, retais atvejais, pomirtinis
tyrimas neatskleidžia kūdikio mirties priežasties.

Kas gali duoti sutikimą pomirtiniam tyrimui ligoninėje?
Sprendimą leisti ar neleisti atlikti pomirtinį tyrimą ligoninėje gali priimti asmuo
(asmenys), turintys tėvų atsakomybę. Kai kūdikis gimsta jau miręs, sutikimą
turi duoti motina.

Tėvų atsakomybė: Asmuo (asmenys), turintys tėvų atsakomybę, dažniausiai, tačiau
nepastoviai, būna kūdikio tėvai. Asmenys, kurie turi tėvų atsakomybę,



5

yra: vaiko motina; vaiko tėvas (jei vedęs vaiko motiną pastojimo metu, gimimo metu
ar vėliau; arba jei nevedęs, kai yra įvardintas vaiko gimimo liudijime, kuris
įsigaliojo po 2002 m. balandžio 15 d); pagal įstatymą paskirtas globėjas; Sveikatos
ir socialinės tarnybos patikos fondas, jei vaiko atžvilgiu gali būti išduotas Globos
įsakymas; arba asmuo, įvardintas gyvenamosios vietos įsakyme vaiko atžvilgiu.
Tėvas, kuris niekada nebuvo vedęs vaiko motinos arba po 2002 m. balandžio 15 d.,
kurio vardas nebuvo įrašytas vaiko gimimo liudijime, tėvų atsakomybę turi tik tuo
atveju, jei ji jam suteikta teismo įsakymu ar tėvų atsakomybės sutartimi, sudaryta su
vaiko motina. (Geroji patirtis gaunant sutikimą, DHSSPS 2003 m. kovas)

Jei negalite sutarti dėl pomirtinio tyrimo kaip pora, pagalbos galite paprašyti iš
gydytojo. Jei vis tiek nesutarsite, turbūt, bus geriausia, jei pomirtinis tyrimas
nebus atliekamas. Jūs neprivalote sutikti su pomirtiniu tyrimu ligoninėje;
sprendimas tik Jūsų.

Ką apima sutikimas dėl pomirtinio tyrimo ligoninėje?
Sutikimo forma bus pildoma kaip Jūsų raštiškas sprendimas ir taip Jūsų norai
bus aiškūs visiems. Sveikatos priežiūros specialistas, kuris paprašė leisti atlikti
pomirtinį tyrimą, lydės Jus viso sutikimo proceso metu, paprašys Jūsų nurodyti
savo pasirinkimą kiekviename formos skyriuje bei pasirašyti ją.

Jei turite kokių nors specialių reikalavimų ar sąlygų dėl pomirtinio tyrimo, turėsite
galimybę juos užrašyti. Jums bus įteikta užpildytos sutikimo formos kopija. Kita
kopija bus įsegta į medicininę kortelę ligoninėje, o dar viena kopija bus išsiųsta
gydytojui patologui. Tai užtikrins, jog visi žino apie Jūsų sprendimus.

Jei persigalvosite prieš atliekant pomirtinį tyrimą, galite pakeisti ar atsiimti savo
sutikimą, net ir pasirašius formą.
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Kada ir kur atliekamas pomirtinis tyrimas ligoninėje?
Visi kūdikių pomirtiniai tyrimai atliekami Belfasto Karališkųjų ligoninių morge,
per 1-2 darbo dienas po mirties. Jei pagal Jūsų išpažįstamą religiją privaloma, kad
laidotuvės įvyktų per 24 valandas, prašome apie tai informuoti asmenį, kuris
padės sutikimo proceso metu – galbūt bus įmanoma tyrimą atlikti per šį laiko
tarpą.

Kas dalyvauja pomirtiniame tyrime ligoninėje?
Gydytojas patologas yra atsakingas už visą pomirtinį tyrimą, tačiau jam dažnai
padeda kiti personalo nariai, įskaitant anatominės patologijos laborantus bei
patologus praktikantus. Kartais medicinos studentai ar kiti sveikatos priežiūros
specialistai gali dalyvauti pomirtinio tyrimo metu mokymo tikslais. Jei
nenorite, kad jie dalyvautų, prašome tai nurodyti pildant sutikimo formą.

Kas nutinka pomirtinio tyrimo ligoninėje metu?
Ligoninėje atliekamas pomirtinis tyrimas gali būti išsamus, ribotas ar tik išorinis:
Išsamus pomirtinis tyrimas pradedamas labai kruopščia kūno išorės apžiūra. Po
to atliekamas pjūvis žemyn per kūno priekį, kad būtų galima išimti didžiąją dalį
vidaus organų. Tuomet padaromas dar vienas pjūvis per pakaušį pagal plaukų
liniją, kad būtų galima išimti smegenis. Organai bus ištirti juos apžiūrint, bus
paimti nedideli audinių ir skysčių (pavyzdžiui, kraujo) mėginėliai. Audinių
blokeliai bei mėginių stikleliai ištiriami po mikroskopu.

Bus padarytos Jūsų kūdikio nuotraukos ar kiti reikalingi vaizdai (įskaitant
rentgeno nuotraukas), kūno dalys ar organai gali būti paimami vėlesniam tyrimui.
Šios nuotraukos tampa medicininio įrašo dalimi. Jums sutikus, tai gali būti
panaudota mokymosi ir mokymo bei tyrimų tikslais (visi tapatybę galintys
nurodyti požymiai bus pašalinti).
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Kai kuriais atvejais chromosomų analizė bei kiti genetiniai tyrimai gali padėti
diagnozuoti paveldėtą ligą. Jūsų kūdikio audinių bei skysčių (tokių kaip
kraujas) tyrimas gali padėti atsakyti į klausimus, susijusius su kitų šeimos
narių ligomis ateityje. Genetiniams audinių mėginių tyrimams reikalingas Jūsų
sutikimas. Jūsų taip pat paklaus, ar Jūs sutinkate, kad jie būtų panaudoti mokslo,
mokymo ar tyrimų tikslais.

Išsamus pomirtinis tyrimas suteikia daugiausia informacijos.

Ribotas pomirtinis tyrimas apima išorės apžiūrą su daliniu vidaus tyrimu.
Vidinis tyrimas bus ribotas tiek, kiek pageidaus tėvai, pavyzdžiui, bus galima
ištirti tik vieną iš organų – širdį arba smegenis, kūno sistemą kaip, pavyzdžiui,
kvėpavimo sistemą, arba tik vieno kūno sritį, pavyzdžiui, krūtinę ar pilvą.
Audinių blokeliai bei objektiniai stikleliai yra parengiami taip pat, kaip ir
pilnam pomirtiniam tyrimui.

Ribotas pomirtinis tyrimas gali būti naudingas, tačiau visiškai įmanoma, kad galime
praleisti ką nors svarbaus. Asmuo, kuris paaiškins visą tvarką, aptars apribojimus bei
šio tyrimo prasmę su Jumis.

Tik išorės tyrimas – jei pasirinksite šį tyrimą, Jūsų kūdikio kūnas bus apžiūrėtas bei
išmatuotas. Kūnas nebus atveriamas, taip pat neišimami organai. Gali būti padaromos
nuotraukos ar rentgenogramos. Kiti tyrimai, įskaitant ir chromosomų analizę, gali būti
atliekami tik gavus Jūsų sutikimą.

Šio tyrimo metu gaunama ribota informacija. Asmuo, kuris paaiškins visą tvarką, aptars
apribojimus bei šio tyrimo prasmę su Jumis.
Po išsamaus ar riboto pomirtinio tyrimo didžioji dalis organų bus sudėti atgal į
kūną, nors nebebus įmanoma jų sudėti į jų tikrąją vietą. Kartais smegenų ar širdies
išsamesniam tyrimui gali prireikti daugiau laiko ir, jei Jūs sutiksite, kad jos būtų
paimtos
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šiuo tikslu, jos nebus grąžintos į kūną pomirtinio tyrimo dieną. Jūsų paklaus, ko
Jūs pageidaujate, kai bus atliktas išsamus tyrimas.
Po pomirtinio tyrimo morgo darbuotojai paruoš Jūsų kūdikio kūną, kad galėtumėte
pamatyti ir pasiimti. Pjūviai nebus matomi, kai kūdikis bus aprengtas.

Kas nutinka audinių mėginiams, paimtiems pomirtinio
tyrimo ligoninėje metu?
Audinių mėginiai blokelių pavidalu ir ant objektinių stiklelių gali būti labai
naudingi ir yra rekomenduojama, kad jie liktų ligoninėje. Turint mėginius kaip
ilgalaikius įrašus reiškia, kad, jei prireiktų, kitas patologas galėtų pasitikslinti bet
kurią diagnozę. Jie gali būti labai vertingi Jūsų šeimai, kadangi atliekami vis
naujesni tyrimai, o mėginių ištyrimas ateityje gali padėti nustatyti diagnozę
kitiems šeimos nariams.

Audinių mėginiai gali būti panaudoti gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros
specialistų mokymams. Jie taip pat gali būti naudingi visuomenės sveikatos
stebėsenai, kokybės užtikrinimui bei audito tikslais, pavyzdžiui, jie gali padėti
nustatyti ligoninės patologijos paslaugų standartą. Jie bus laikomi, tik jei
duosite savo sutikimą ir bus saugomi tokiomis sąlygomis, kad jie išliktų ilgą
laiką.

Jei nuspręsite, kad audinių mėginiai nebūtų saugomi, kai bus baigtas tyrimas, galėsite
juos atsiimti.

Kas nutinka organams, kurie paimami išsamesniam tyrimui?
Jei organai buvo paimti, Belfasto Kareliškosios ligoninės juos sunaikins pagal
įstatymus Roselawn krematoriume. Taip pat jie gali būti grąžinti Jums,
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kai bus užbaigtas pomirtinis tyrimas – dažniausiai per laidotuvių organizatorių.
Jei nuspręsite, kad Jūsų kūdikio organai turi būti grąžinti, galite organizuoti
laidotuves prieš juos atgaunant bei vėliau suorganizuoti jų kremaciją / laidojimą.
Arba Jūs galite pageidauti atidėti laidotuves keletai savaičių, kad organai galėtų
būti grąžinti į kūdikio kūną.

Kas nutinka mano kūdikiui po pomirtinio tyrimo
ligoninėje?
Kai pabaigiamas pomirtinis tyrimas, galėsite pamatyti ir pasiimti savo kūdikį, jei
to pageidausite. Galite susitarti, kad Jūsų kūdikį paimtų laidotuvių
organizatorius arba ligoninė taip pat gali suorganizuoti, kad Jūsų kūdikį
palaidotų ar kremuotų. Visas esamas galimybes galima aptarti su sveikatos
priežiūros specialistu, kuris kartu su Jumis pildys sutikimo formą.

Jei nuspręsite, kad šeima laidos / kremuos kūdikį, galite susisiekti su laidotuvių
organizatoriumi prieš arba po pomirtinio tyrimo, tačiau nereikėtų nustatyti galutinės
laidotuvių dienos ir laiko, kol kūdikio kūno išdavimas nebus patvirtintas.

Kaip sužinosiu pomirtinio tyrimo ligoninėje rezultatus?
Išvados bus išsiųstos Jūsų ligoninės konsultantui bei šeimos gydytojui, kai bus
atlikti visi tyrimai. Tai užtruks mažiausiai tris mėnesius, o kai kuriais atvejais,
net ir žymiai ilgiau. Su Jumis susisieks, kai bus išsiųsta ataskaita, ir tuomet bus
galima susitarti dėl susitikimo, kurio metu bus paaiškinti rezultatai.
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Kai kurių šioje knygoje panaudotų žodžių paaiškinimai
Mikroskopas

Įranga su specialiais lęšiais, kurie leidžia patologui patyrinėti audinio mėginį
ant objektinio stiklelio bei pamatyti padidintas ląsteles.

Morgas

Skyrius, kuriame yra kambarys, kur kūnai laikomi šaldytuvuose, kol jų nepasiima
laidotuvių organizatorius. Čia taip pat gali būti pomirtinio skrodimo kambarys bei
stebėjimo patalpa.

Organas (-ai)

Svarbios kūno dalys, pavyzdžiui, smegenys, širdis, inkstai, plaučiai ir kepenys.

Gydytojas patologas

Medicinos gydytojas, parengtas nustatyti diagnozes bei tiriantis kūdikių
ligas, kuris atlieka laboratorinius tyrimus gyviems kūdikiams, o taip pat ir
pomirtinius skrodimus.

Audinys

Ląstelių darinys, kuris sudaro organus bei suteikia jiems specialias funkcijas.

Audinio blokeliai

Mažyčiai audinio mėginiai (mažesni už pašto ženklą ir iki 5 mm storio), kurie
padedami į plastikinius konteinerius, iš jų išgarinamas vanduo, tuomet
sukietinami vašku.

Audinio objektiniai stikleliai

Labai plonos sukietėjusio audinio atpjovos (apytiksliai vienos dešimtosios
žmogaus plauko storio), kurios buvo atpjautos nuo audinio blokelių ir padėtos ant
objektinių stiklelių tyrimui po mikroskopu.
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Jei nesate patenkintas (-a) kuriuo nors mūsų bendravimo, informacijos
perdavimo ar paramos Jums, kurią gavote sutikimo dėl pomirtinio tyrimo
gavimo proceso metu ir norėtumėte pateikti skundą, prašome susisiekti su
Patikos fondo skundų / Pacientų bendradarbiavimo skyriumi. Kontaktinį
adresą ir telefono numerį galite gauti iš palatos darbuotojo.
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