Cine eliberează certificatul de deces?

Informații suplimentare:

Registratorul deceselor emite un certificat de
deces atunci când medicul legist a eliberat
certificatul legistului.

www.coroners.ie
‘Ghid pentru activitatea legistului’

După primirea raportului final de autopsie, legistul
ia în considerare dacă este necesară organizarea
unei anchete. Dacă legistul decide că nu este
necesară o anchetă, se notifică Registrul
deceselor, se înregistrează decesul și se
eliberează un certificat de deces. Dacă se
dispune o anchetă, înregistrarea decesului este
întârziată în timp ce medicul legist efectuează
anchete.

www.coronerdublincity.ie
Proceduri care au loc în departamentul medicului
legist din Dublin

La cerere, biroul medicului legist vă va elibera un
certificat de deces provizoriu. Acest certificat
provizoriu este acceptabil pentru Departamentul
de Protecție Socială pentru subvenții de pierderi
și alte prestații.
Cine este persoana cu care țin legătura în
spital?
Un psihoterapeut este legătura dumneavoastră
din spital pe parcursul întregului proces al
autopsiei.
Psihoterapeutul are biroul la departamentul de
asistență socială. Acest psihoterapeut va oferi
informații și sprijin pentru tine și familia ta și va
adresa orice întrebări pe care le poți avea cu
privire la autopsie.
După finalizarea post mortem făcută de legist,
psihoterapeutul vă va transmite informații despre
proces și detaliile de contact pentru Serviciul de
Sprijin în Caz de Deces.
Pentru asistență sau informații suplimentare,
contactați Psihoterapeutul la nr. de telefon: 01

Numere de telefon de contact:
Biroul Legiștilor din orașul Dublin:
Strada Store, Dublin 1
Telefon: (01) 874 6684 / 3006
(Luni-Vineri)
Morga Spitalului Mater
Telefon: (01) 803 2441 / 2542
(Luni-Vineri 9am-4pm)
Sau contactați personalul de la camera mortuară
contactând centrala telefonică: 01 803 2000
Și solicitați Contactul 2441 sau Contactul 2542
Departamentul de asistență socială / Psihoterapeut

Telefon (01) 803 2406 / 2267
(Luni-Vineri 9am-4pm)

Ne străduim să oferim cel mai înalt standard de îngrijire la
sfârșitul vieții pacienților noștri și familiilor lor.
Dacă doriți să ne oferiți feedback cu privire la experiența dvs.,
contactați Departamentul nostru pentru pacienți.
Telefon: (01) 8032206 Email: patientservices@mater.ie

Mater Misericordiae University Hospital
Eccles St,
Dublin 7
Telephone (01) 803 2000
Web: www.mater.ie
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Examinarea post mortem
efectuată de medical legist
Ghid introductiv

Autopsia făcută de medicul legist – scurtă prezentare pentru rude și prieteni
Introducere

un certificat medical al cauzei decesului, iar decesul
va fi înregistrat în consecință.

Dorim să vă adresăm sincerele noastre condoleanțe
cu privire la pierderea suferită. Prezenta broșură are
rolul de a vă ajuta să adresați întrebări pe care le
aveți cu privire la Autopsia făcută de medicul legist.

Cu toate acestea, dacă certificatul nu poate fi
completat, medicul legist va dispune efectuarea
unei examinări post mortem.

Cine este medicul legist?
Medicul legist este un funcționar independent ce are
responsabilitate în conformitate cu legea pentru
investigarea medicală/legală a anumitor decese.
Un medic legist trebuie să cerceteze circumstanțele
deceselor subite, inexplicabile, violente și nefirești.
Aceasta poate necesita o examinare completă post
mortem, uneori urmată de o anchetă. Ancheta
medicului legist va stabili dacă decesul a survenit
din cauze naturale sau nefirești. Dacă decesul se
datorează unor cauze nefirești, atunci cererea
trebuie să fie deținută de lege.
Cine are responsabilitatea de a raporta un deces
medicului legist?
În cazul unui deces brusc, nefiresc sau violent,
există o responsabilitate legală asupra medicului,
registratorului deceselor, întreprinderii funerare,
proprietarului și oricărei persoane responsabile de
orice instituție sau sediu în care persoana decedată
locuia în momentul decesului, pentru a-l informa pe
Medicul legist. Decesul poate fi raportat unui
sergent Garda Síochána care va anunța medicul
legist.
Cu toate acestea, orice persoană poate notifica
legistului circumstanțele unui anumit deces.
Ce se întâmplă atunci când un decedat este
raportat medicului legist?
Decesele care au avut loc într-o gamă largă de
condiții trebuie să fie raportate medicului legist care
apoi face anchete cu privire la circumstanțele
decesului. Uneori, un medic poate fi în măsură să
certifice cauza decesului. În acest caz, și dacă nu
există alte circumstanțe care necesită investigații,
medicul legist va permite medicului să completeze

Cine îl ajută pe medicul legist?
Agenții Garda colectează informații pentru a ajuta
medicul legist. În cazul examinării post mortem
făcută de un medic legist, este necesară o
identificare oficială a corpului. Un membru al Garda
Síochána va acționa pentru medicul legist în astfel
de cazuri și va aranja o identificare formală a
corpului. Acest lucru este efectuat în mod normal de
către un membru al familiei decedatului (membrii
familiei nu sunt obligați să vadă corpul împotriva
voinței lor).
Identificarea oficială poate avea loc într-un
departament de urgență, un cabinet de spital sau
poate implica prezența la mortuar pentru a identifica
cadavrul în instituția Garda. Faptul că rudele pot fi
întâmpinate la spital de către un gardian în uniformă
sau că un gardian poate suna la domiciliu pentru a
lua o declarație nu înseamnă că decesul este
considerat suspect.
Ce este o autopsie?
O autopsie este o examinare medicală specială a
corpului efectuată de un medic special instruit,
adică un patolog. Eșantionul de țesuturi mici este
reținut periodic în vederea examinării detaliate de
laborator și a diagnosticului în contextul stabilirii
morții. Ocazional, organele pot fi reținute pentru
examinare ulterioară. În astfel de cazuri, cea mai
apropiată rudă va fi informată cât mai curând posibil
că s-a întâmplat acest lucru și organul va fi returnat
pentru înmormântare sau incinerare, prin acord,
după ce examinarea a fost încheiată. Pentru
efectuarea acestei examinări, nu există nici o
desfigurare a corpului (sau o desfigurare
suplimentară a corpului), care poate fi privită
ulterior, în aceeași manieră, ca și cum nu s-ar fi
efectuat post mortem.

Consimțământul nu este necesar pentru autopsia
făcută de un Medic legist. Un membru superior al
personalului vă va informa de ce decesul a fost
raportat la medicul legist, rolul medicului legist și
informații despre autopsia făcută de medicul legist
(inclusiv posibilitatea reținerii de organe).
Eliberare pentru înmormântare sau incinerare
Medicii legiști depun toate eforturile pentru a elibera
cadavrul decedatului pentru înmormântare /
incinerare fără întârzieri nejustificate Aranjamentele
funerare nu trebuie făcute până când nu vi s-a spus
data și ora eliberării cadavrului.
Familia va putea afla rezultatele autopsiei făcută
de medicul legist?
Atunci când medicul legist decide că este necesară o
examinare post mortem, medicul patolog i se va cere
să efectueze examinarea. Patologul va raporta toate
descoperirile către legist. În aceste condiții, patologul
acționează pentru legist și este independent de spital,
prin urmare, orice întrebări referitoare la raportul de
autopsie pot fi obținute doar de la medicul legist. De
asemenea, trebuie menționat că, în funcție de
circumstanțele cazului și dacă este necesară o
testare suplimentară, se poate dura cel puțin șase
luni până la finalizarea raportului.

