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Úvod
Túto príručku ste dostali, keďže vám zomrelo vaše bábätko a náš personál sa
s vami rozprával o smrti vášho bábätka a o tom, aký význam má pitva. Chceli by
sme vám a vašej rodine vyjadriť našu úprimnú sústrasť v tomto smutnom čase.

Chápeme, že v tomto období pre vás nie je ľahké uvažovať o otázke pitvy. Náš
personál vám predá potrebné informácie, ktoré vám pomôžu urobiť rozhodnutia,
ktoré sú správne pre vás a pre vašu rodinu. Každý človek požaduje o pitve iné
množstvo informácií. Ak potrebujete podrobnejšie vysvetlenie, neváhajte nás o to
požiadať a ak by ste radšej o určitých aspektoch nevedeli, dajte nám vedieť.

Dúfame, že vám táto príručka pomôže pochopiť dôvody na vykonanie pitvy, čo to
so sebou nesie a prečo to môže byť dôležité. Pred vyplnením súhlasu sa preto pri
čítaní neponáhľajte. Možno by bolo dobré, aby ste obsah tejto príručky
prediskutovali so svojou rodinou. Ak vám niečo nie je jasné alebo ak máte nejaké
otázky, chceli by sme vás povzbudiť, aby ste sa nás opýtali.

Čo je pitva?
Pitva  je externé a interné vyšetrenie mŕtveho tela. Tiež sa to volá autopsia.
Vykonáva ju pediater patológ, čo je lekár špecializovaný na diagnózu chorôb
u bábätiek a na stanovenie príčiny smrti. Pediatri patológovia sa pri svojej práci
riadia normami ústavu patológie Royal College of Pathologists a príslušnými
platnými predpismi regulačného orgánu Human Tissue Authority.

Existujú dva druhy pitiev:

• Zdravotná pitva, ktorú zákon neukladá a ktorá môže byť vykonaná iba
s vašim súhlasom.
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• Súdna pitva, ktorú ukladá zákon a ku ktorej váš súhlas nie je potrebný.

Prečo sa vykonáva zdravotná pitva?
Uvedomujeme si, že pre vás bude bolestivé uvažovať o pitve tak skoro po smrti
vášho bábätka, ale je dôležité uvedomiť si, že to môže pomôcť:

• Potvrdiť príčinu smrti vášho bábätka tým, že sa identifikuje choroba, ak ju
malo, alebo nediagnostikované ochorenie, ak ho malo.

• Identifikovať vrodené abnormality, ako napr. chybu srdca alebo obličiek.

• Identifikovať ochorenie, ktoré môžu mať vaše ostatné alebo budúce deti.

• Plánovať následné tehotenstvá a starostlivosť počas tehotenstva.

• Poskytnúť informácie, z ktorých môžu mať úžitok iní ľudia, ktorí trpia
podobnými problémami.

• Identifikovať účinky liečby a liekov.

Na základe pitvy budú zistené dodatočné informácie, ktoré môžu lekárovi pomôcť,
aby vám mohol podrobnejšie vysvetliť, prečo vaše bábätko zomrelo. V malom
počte prípadov pitva bohužiaľ neumožní zistiť príčinu smrti bábätka.

Kto môže dať súhlas s zdravotnou pitvou?
O súhlase, či nesúhlase so zdravotnou pitvou môže rozhodnúť osoba(y)
s rodičovskou zodpovednosťou. Ak sa dieťa nenarodilo živé, súhlas musí
poskytnúť matka.

Rodičovská zodpovednosť: Osoba(y) s rodičovskou zodpovednosťou sú
väčšinou, ale nie vždy, biologickí rodičia dieťaťa. Medzi osoby s rodičovskou

4



zodpovednosťou patrí: matka dieťaťa; otec dieťaťa (ak je ženatý s matkou pri
počatí alebo narodení dieťaťa, alebo neskôr; alebo ak s ňou nie je ženatý, je
uvedený v rodnom liste dieťaťa s účinnosťou od 15. apríla 2002); súdne
ustanovený kolízny opatrovník; Health and Social Services Trust (nadácia
zdravotných a sociálnych služieb) v prípade, že dieťa je podrobené nariadeniu
o ústavnej starostlivosti; alebo osoba uvedená v nariadení o zverení dieťaťa do
starostlivosti. Otec, ktorý nikdy nebol ženatý s matkou dieťaťa alebo s platnosťou
od 15. apríla 2002, ktorý nemal svoje meno uvedené v rodnom liste dieťaťa, bude
mať rodičovskú zodpovednosť iba v prípade, že ju získal na základe súdneho
nariadenia alebo dohody o rodičovskej zodpovednosti s matkou dieťaťa. (Dobrá
prax v oblasti súhlasu DHSSPS, marec 2003)

Ak sa ako dvojica nemôžete zhodnúť, ako v prípade pitvy postupovať, môžete sa
poradiť s lekárom. Ak sa stále nebudete schopní zhodnúť, pravdepodobne bude
lepšie, aby pitva neprebehla. Nie ste povinní so zdravotnou pitvou súhlasiť;
rozhodnutie je len na vás.

Čo so sebou nesie súhlas k zdravotnej pitve?
Váš súhlas bude uvedený v písomnej podobe ako záznam o vašom rozhodnutí,
z ktorého bude každému jasné, čo si želáte. Zdravotnícky odborník, ktorý požiadal
o pitvu, vám vysvetlí, ako prebieha súhlas, požiada vás, aby ste v každej časti
formulára označili svoju voľbu a podpísali sa.

Ak budete mať v súvislosti s pitvou akékoľvek zvláštne požiadavky, alebo
podmienky, budete mať príležitosť ich zaznamenať. Jednu kópiu súhlasu
dostanete vy, ďalšia bude založená do nemocničnej kartotéky a jedna bude
poslaná pediatrovi patológovi, čím bude zaistené, aby každý vedel, ako ste sa
rozhodli.

Ak ešte pred pitvou zmeníte svoj názor, svoj súhlas môžete upraviť alebo
stiahnuť, a to dokonca aj po tom, čo formulár podpíšete.
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Kedy a kde sa vykonáva zdravotná pitva?
Všetky pitvy bábätiek sa vykonávajú 1-2 pracovných dní po ich smrti v márnici
nemocníc Royal Hospitals v Belfaste. Ak sa musí pohreb z náboženských
dôvodov uskutočniť do 24 hodín, informujte o tom prosím osobu, ktorá vás
požiadala o súhlas – je možné, že vyšetrenie sa vykoná v tomto časovom limite.

Kto sa účastní zdravotnej pitvy?
Za celé vyšetrenie zodpovedá pediater patológ, ale často mu pomáha iný
personál vrátane laborantov z patologicko-anatomického oddelenia
a praktikantov patológie. Občas sa pitvy za účelom vzdelania zúčastnia študenti
medicíny a iní zdravotnícki odborní pracovníci. Ak nechcete, aby boli počas pitvy
prítomní, uveďte to prosím pri vyplňovaní súhlasu.

Ako prebieha zdravotná pitva?
Zdravotná pitva môže byť celková, čiastočná, alebo iba vonkajšia.

Celková pitva začína veľmi opatrným vonkajším vyšetrením tela. Potom sa urobí
rez v prednej časti tela a odoberú sa hlavné vnútorné orgány a ďalší rez v zadnej
časti hlavy v úrovni línie vlasov a odoberie sa mozog. Orgány budú vizuálne
vyšetrené a tiež sa odoberú malé vzorky tkaniva a tekutín (napr. krv). Budú
vytvorené parafínové bločky s tkanivom a rezy tkanív za účelom vyšetrenia pod
mikroskopom.

Je možné, že za účelom následného štúdia budú zaobstarané fotografické,
alebo iné snímky (vrátane röntgenovej snímky) vášho bábätka, niektorých
častí jeho tela alebo orgánu. Tieto snímky budú zaradené do zdravotných
záznamov. S vaším súhlasom tiež môžu byť použité na vzdelávanie
a školenie alebo na výskum (akákoľvek totožnosť bude odstránená).
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V niektorých prípadoch pomôže v diagnostike vrodenej choroby analýza
chromozómov a iné genetické testy. Preskúmanie tkanív alebo tekutín (napr. krv)
vášho bábätka môže pomôcť zodpovedať otázky ohľadne chorôb iných rodinných
príslušníkov v budúcnosti. Na genetické testovanie vzoriek tkanív je nutný váš
súhlas. Tiež sa vás opýtame, či súhlasíte s tým, aby sme ich použili na
vzdelávanie a školenie alebo na výskum.

Celková pitva vám poskytne najviac informácií.

Čiastočná pitva je kombináciou vonkajšieho vyšetrenia a čiastočného
vnútorného vyšetrenia. Vnútorné vyšetrenie bude obmedzené len na to, k čomu
sú rodičia ochotní dať súhlas, napríklad na jeden orgán ako je srdce alebo mozog,
telesné ústrojenstvo ako je dýchacie ústrojenstvo alebo jednu oblasť tela ako je
hrudník alebo brucho. Parafínové bločky s tkanivom a rezy tkanív budú vytvorené
podobne ako u celkového vyšetrenia.

Čiastočná pitva môže byť stále užitočná, ale na niečo dôležité sa možno nepríde.
Pracovník, ktorý vám bude postup vysvetľovať, s vami rozoberie, v čom je
čiastočná pitva obmedzená a aký dopad to bude mať na vás.

Výhradne vonkajšie vyšetrenie – ak si zvolíte túto možnosť, telo vášho
bábätka bude vizuálne vyšetrené a zmerané. Tele nebude otvorené, ani z neho
nebudú odobraté orgány. Je možné, že budú zaobstarané fotografické
a röntgenové snímky. S vaším súhlasom môžu byť uskutočnené iné testy, ako
napr. analýza chromozómov.

Toto vyšetrenie poskytne obmedzené množstvo informácií. Pracovník, ktorý vám
bude postup vysvetľovať, s vami rozoberie, v čom je toto vyšetrenie obmedzené
a aký dopad to bude mať na vás.

Po ukončení celkovej alebo čiastočnej pitvy bude väčšina orgánov uložená späť do
tela, aj keď nemôžu byť umiestnené do pôvodnej polohy. Podrobnejšie vyšetrenie
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mozgu a srdca bude vyžadovať dlhší čas a ak budete súhlasiť s ich uchovaním pre
tento účel, nebudú do tela v deň pitvy vrátené. Opýtame sa vás, ako s nimi po
ukončení podrobného vyšetrenia naložiť.

Po pitve personál márnice telo vášho bábätka pripraví, aby ste ho mohli vidieť
a podržať si ho. Keď bude vaše bábätko oblečené, rezy nebudú viditeľné.

K čomu sú použité vzorky tkaniva odobraté počas
zdravotnej pitvy?
Vzorky tkanív v podobe bločkov a rezov môžu byť veľmi užitočné a dôrazne
odporúčame, aby boli prechovávané v nemocnici. Ak budeme mať permanentný
záznam rezov nám umožní, aby bola diagnóza v prípade potreby overená iným
patológom. Keďže sa stále vyvíjajú nové testy, tieto vzorky môžu byť prínosom
pre vašu rodinu a ak budú v budúcnosti vyšetrené, je možné, že pomôžu určiť
diagnózu u žijúcich rodinných príslušníkov.

Vzorky tkanív môžu byť použité pri školení lekárov a iných zdravotníckych
odborníkov. Tiež sú užitočné pri kontrole verejného zdravotníctva, záruke akosti
a pre účely auditu, napríklad môžu byť použité pre kontrolu štandardov
nemocničnej patológie. Tieto vzorky budú uchované a bezpečne uložené
v podmienkach vhodných pre ich uchovanie iba vtedy, ak ste k tomu dali svoj
súhlas.

Ak sa rozhodnete, že si neželáte, aby boli vzorky tkanív po ich vyšetrení
uchovávané, môžete si zariadiť ich vyzdvihnutie.

K čomu sú použité orgány odobraté na podrobné vyšetrenie?
Ak si nemocnica nechá orgány, nemocnice Royal Hospitals v Belfaste ich
zákonným spôsobom zlikvidujú v krematóriu v Roselawn alebo vám môžu byť po
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vyšetrení vrátené – zvyčajne prostredníctvom pohrebnej služby. Ak sa
rozhodnete, že chcete orgány svojho bábätka vrátiť, môžete prikročiť k pohrebu
ešte pred navrátením orgánov a neskôr si môžete zariadiť ich kremáciu/pohreb,
alebo môžete pohreb odložiť o niekoľko týždňov, kým budú orgány spojené
s telom vášho bábätka.

Čo bude s mojím bábätkom po zdravotnej pitve?
Ak budete chcieť, po ukončení pitvy sa na svoje bábätko budete môcť pozrieť
a podržať si ho. Môžete si zariadiť, aby vaše bábätko odviezla na rodinný pohreb
pohrebná služba. Pohreb, alebo kremáciu vášho bábätka môže tiež zariadiť
nemocnica. Dostupné možnosti môžete prediskutovať so zdravotníckym
odborníkom, ktorý s vami bude vybavovať súhlas.

Ak sa rozhodnete pre rodinný pohreb/kremáciu, pohrebnú službu môžete
kontaktovať buď pred alebo po pitve, ale s určením dátumu a času pohrebu by ste
mali počkať, kým nebude potvrdený termín uvoľnenia vášho bábätka.

Ako môžem zistiť výsledky zdravotnej pitvy?
Po ukončení všetkých testov bude vášmu praktickému lekárovi a špecialistovi do
nemocnice poslaný lekársky nález. Bude to trvať minimálne  tri mesiace
a v niektorých prípadoch oveľa dlhšie. Po odoslaní nálezu budete kontaktovaní
a potom sa môžete dohovoriť, aby vám boli výsledky vysvetlené.
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Vysvetlenie niektorých pojmov použitých v tejto príručke
Mikroskop
Prístroj so špeciálnymi šošovkami, ktorý patológovi umožňuje, aby sa pozrel na
tkanivo na sklenenom sklíčku a videl bunky zväčšene.

Márnica
Jedná sa o oddelenie, kde je miestnosť, v ktorej sú v chladiacich boxoch
uchovávané telá, kým ich nevyzdvihne pohrebná služba. Môže tam byť aj pitevňa
a pozorovacia miestnosť.

Orgán(y)
Dôležité časti tela, napríklad mozog, srdce, obličky, pľúca a pečeň.

Pediater patológ
Doktor medicíny vyškolený v diagnóze a štúdiu detských chorôb, ktorý vykonáva
laboratórne testy pre živé bábätka ako aj pitvy.

Tkanivo
Skupina buniek, ktoré tvoria orgány a umožňujú ich špecifické funkcie.

Parafínové bločky s tkanivom
Malé vzorky tkaniva (menšie ako veľkosť poštovej známky a maximálne 5 mm
hrubé), ktoré sú odvodnené, uložené do plastových schránok a následne zaliate
parafínom.

Rezy tkanív
Veľmi tenké rezy (približne desatina hrúbky ľudského vlasu) stuhnutého tkaniva,
ktoré sa odrežú z parafínových bločkov tkanív a umiestnia sa na sklenené
sklíčka, kde sú vyšetrené pod mikroskopom.
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Ak ste nespokojní s nejakým aspektom komunikácie, informácií alebo podpory,
ktorá vám bola poskytnutá v priebehu celého procesu týkajúceho sa vášho
súhlasu s pitvou a chceli by ste podať sťažnosť, obráťte sa prosím na
nemocničné oddelenie pre sťažnosti a styk s pacientmi. Kontaktnú adresu
a telefónne číslo vám predá personál oddelenia.
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