
Các thông tin này là cho các gia đình có em bé 
đã chết tại Royal Women’s Hospital. Mặc dù một 
số các thông tin này sẽ là phù hợp với các gia 
đình tại những nơi khác, nhưng không phải tất cả 
các bệnh viện đề tuân theo cùng các thủ tục này.

Tại sao chúng tôi đưa ra khám 
nghiệm tử thi
Mục đích của một cuộc khám nghiệm tử thi là để tìm 
ra, nhiều nhất ở mức có thể, nguyên nhân tại sao 
em bé của quý vị đã chết hoặc về việc chẩn đoán 
đã được đưa ra đối với quý vị. Khám nghiệm này liên 
quan đến một thẩm định về em bé của quý vị do một 
bác sĩ chuyên khoa, được gọi là bác sĩ bệnh học chu 
sinh, thực hiện. Các bác sĩ bệnh học chu sinh có kinh 
nghiệm và được đào tạo cụ thể về khám nghiệm tử thi 
của các em bé. Em bé của quý vị sẽ luôn được đối xử 
với sự thận trọng và tôn trọng tối đa.

Khám nghiệm tử thi thuộc bất kỳ loại nào cũng đều 
không thể được thực hiện tại Royal Women’s Hospital 
mà không có sự ưng thuận của quý vị. Quyết định của 
quý vị phải được lưu giữ trong mẫu đơn ưng thuận 
của bệnh viện ngay cả nếu quý vị không muốn bất 
kỳ một loại khám nghiệm tử thi nào.

Trong các trường hợp nhất định, cái chết phải được 
giới thiệu đến quan tòa nghiệm thi. Trong tình huống 
này, việc thuộc trách nhiệm của quan tòa nghiệm 
thi là thu xếp cuộc điều tra tử thi. Việc này là hiếm 
gặp và thường có thể được trao đổi với quý vị trước 
khi xảy ra.

Khám nghiệm tử thi được tiến hành sớm nhất khi 
có thể, sau cái chết của em bé của quý vị. Việc này 
thường trong vòng từ một đến hai ngày làm việc.

Các loại khác nhau của khám 
nghiệm tử thi
Lượng thông tin có thể có được từ một khám 
nghiệm tử thi tùy thuộc vào loại khám nghiệm 
tử thi được chọn.

Các loại khám nghiệm tử thi:
Khám nghiệm tử thi toàn diện
Một bác sĩ bệnh học chu sinh tiến hành một khám 
nghiệm toàn diện bên ngoài và bên trong của em 
bé. Khám nghiệm bên ngoài là một thủ thuật giải 
phẫu trong đó bác sĩ bệnh học, một cách cẩn thận, 
lấy tất cả các nội tạng và não của em bé ra. Các bộ 
phận này được khám nghiệm rất kỹ càng trước khi 
được đưa trả lại vào cơ thể (trừ khi quý vị đã yêu cầu 
khác đi). Các mẫu nhỏ của mô được lấy để phân tích 

và bảo quản. Quá trình này cung cấp một đánh giá 
hoàn chỉnh nhất và các thông tin chi tiết nhất, mặc 
dù vậy, điều vẫn có thể là quá trình này có thể không 
cung cấp được một nguyên nhân cụ thể gây nên 
cái chết.

Khám nghiệm tử thi hạn chế
Một bác sĩ bệnh học chu sinh tiến hành một khám 
nghiệm toàn diện bên ngoài và một khám nghiệm bên 
trong có hạn chế, các khu vực cụ thể được quan tâm 
đến. Quý vị sẽ quyết định, trên cơ sở tham vấn với 
bác sĩ của quý vị, các bộ phận nào sẽ được khám 
nghiệm. Các mẫu nhỏ của mô được lấy để được 
phân tích dưới kính hiển vi và được bảo quản.

Khám nghiệm tử thi bên ngoài
Một bác sĩ bệnh học tiến hành một khám nghiệm toàn 
diện, chỉ bên ngoài mà thôi. Không có khám nghiệm 
bên trong hay lấy mẫu mô.

Tất cả các loại khám nghiệm đều có thể bao gồm việc 
chụp x-quang, chụp cộng hưởng từ (MRI - Magnetic 
Resonance Imaging) – cung cấp một hình ảnh bên 
trong chi tiết và các phim chụp. 

Không có khám nghiệm tử thi
Quý vị có thể chọn không có bất kỳ loại khám nghiệm 
chính thức nào do bác sĩ bệnh học chu sinh thực hiện 
với em bé của quý vị.

Mức độ thông tin thu được bằng khám nghiệm 
tử thi tùy thuộc vào mức độ hoàn chỉnh của khám 
nghiệm này, với thực tế là khám nghiệm tử thi 
toàn diện cung cấp nhiều thông tin nhất.

Các mối lợi và bất lợi của khám 
nghiệm tử thi 
Các mối lợi của khám nghiệm tử thi
• cung cấp thông tin về nguyên nhân gây nên cái 

chết hay loại bỏ những gì là nguyên nhân gây 
nên cái chết

• xác nhận tuổi thai kỳ của em bé của quý vị
• xác nhận giới tính của em bé của quý vị
• cung cấp giờ giấc tương đối của cái chết
• giải thích sự tác động của các vấn đề thuộc gien 

di truyền hay thể xác
• cung cấp thông tin về các rủi ro có thể đối với 

việc thai nghén sau này
• cung cấp thông tin để giúp các bà mẹ và em bé 

sau này, thông qua các nghiên cứu.
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Khám nghiệm tử thi
sự giải thích cho các gia đình
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Các bất lợi của khám nghiệm tử thi 
• Khám nghiệm tử thi không phải lúc nào cũng cung 

cấp được nguyên nhân cụ thể gây nên cái chết.
• Khám nghiệm tử thi có thể làm chậm trễ các dàn 

xếp tang lễ do thời gian cần để hoàn thành tất cả 
các xét nghiệm, đặc biệt là nếu các bộ phận và mô 
đang được xét nghiệm. Quý vị sẽ có thể quyết định 
liệu nên tiếp tục các xét nghiệm này hoặc quý vị 
có thể chọn trì hoãn tang lễ, hay chôn cất/hỏa táng 
mô/bộ phận này vào một thời gian sau.

• Sau khám nghiệm bên trong, em bé của quý vị sẽ 
có một/các vết sẹo. Các vết sẹo này sẽ không có 
thể nhận thấy được khi em bé được mặc quần áo.

• Một số gia đình nhận thấy sự khác biệt về cách 
cảm nhận về em bé của họ sau khám nghiệm tử 
thi toàn diện.

Bảo quản mô
Có đòi hỏi pháp lý là các bệnh viện phải bảo quản 
trong ít nhất là 23 năm tất cả các mô được lấy từ 
khám nghiệm tử thi. Cách này là để sau này bất kỳ 
câu hỏi nào nảy sinh về chẩn đoán ban đầu của em 
bé của quý vị, đều có thể được điều tra nếu cần thiết. 
Các mô được bảo quản cũng sẵn có cho các nhà 
nghiên cứu đang điều tra cái chết chu sinh.

• các nhà nghiên cứu không thể sử dụng các mô 
mà không có sự chấp thuận của ủy ban đạo 
đức của bệnh viện

• các nghiên cứu có thể giúp cho việc chẩn đoán 
và điều trị các bà mẹ và em bé sau này. 

Quyết định của quý vị
Một bác sĩ sẽ nói chuyện với quý vị về khám nghiệm 
tử thi và cho quý vị cơ hội hỏi các câu hỏi hoặc bày 
tỏ bất kỳ quan ngại nào. Điều quan trọng là tất cả 
các câu hỏi của quý vị đều được trả lời trước khi quý 
vị quyết định đưa ra hay từ chối đưa ra ưng thuận 
của quý vị.

Không có sự lựa chọn đúng hay sai và quyết định 
cuối cùng của quý vị tùy thuộc vào tuổi của em bé 
của quý vị hay hoàn cảnh của cái chết. Quyết định 
của quý vị cũng sẽ tùy thuộc vào các giá trị và đức 
tin của chính quý vị.

Sau khám nghiệm tử thi
Khám nghiệm tử thi thường được hoàn thành trong 
vòng từ một đến hai ngày làm việc, sau cái chết. 
Việc nhìn hay ôm em bé của quý vị sau khi thủ thuật 
này hoàn thành, tại bệnh viện hoặc trong khi cùng với 
người giám đốc tang lễ, là việc vẫn có thể.

Bác sĩ bệnh học chu sinh sẽ viết một báo cáo nêu chi 
tiết về các phát hiện của khám nghiệm tử thi. Báo cáo 
này thường được hoàn thành trong vòng từ 8 đến 
12 tuần. Nếu em bé của quý vị được sinh tại Royal 
Women’s Hospital, hoặc được chăm sóc tại khu vực 
Chăm Sóc Tích Cực & Chăm Sóc Đặc Biệt Dành Cho 
Trẻ Sơ Sinh, thì quý vị sẽ có một cuộc hẹn sau đó để 
trao đổi các phát hiện này với một bác sĩ thâm niên 
(bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ nhi). Một cách khác là 
quý vị có thể yêu cầu báo cáo này được gửi đến cho 
bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ đa khoa của quý vị.

Tổng quan
• Khám nghiệm tử thi có thể cung cấp thêm thông 

tin về lý do tại sao em bé của quý vị đã chết.
• Khám nghiệm tử thi sẽ không được thực hiện mà 

không có sự ưng thuận của quý vị.
• Quyết định của quý vị phải được lưu giữ trong 

mẫu đơn ưng thuận của bệnh viện.
• Quý vị có thể quyết định việc quý vị muốn khám 

nghiệm tử thi này là chi tiết ở mức độ nào.
• Mất từ 8 đến 12 tuần để có các kết quả của 

khám nghiệm tử thi.
• Tất cả các mô được lấy đều được bảo quan 

trong ít nhất là 23 năm.

Để biết thêm thông tin
Nếu quý vị muốn trao đổi về bất kỳ vấn đề nào 
trong số các vấn đề được nêu ra trong tờ thông tin 
này, hãy liên lạc với Women’s ở số (03) 8345 2000 
(tổng đài) và yêu cầu được nối máy với nhân viên 
phụ trách tang chế của quý vị, hoặc khoa/khu vực 
đã chăm sóc quý vị. Để biết thông tin về các khám 
nghiệm tử thi và Quan Tòa Nghiệm Thi, quý vị có thể 
gọi Văn Phòng của Quan Tòa Nghiệm Thi Tiểu Bang 
ở số 1300 309 519.
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Khước từ trách nhiệm Royal Women’s Hospital không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ ai về các thông tin hay lời khuyên (hoặc về việc sử 
dụng các thông tin hay lời khuyên) được cung cấp trong tờ dữ kiện này hoặc được kết hợp trong tờ dữ kiện này bằng các trích dẫn. Chúng tôi cung cấp các thông tin 
này với sự hiểu biết là tất cả những người tiếp cận các thông tin này sẽ có trách nhiệm thẩm định tính phù hợp và chính xác của thông tin. Chúng tôi khuyến khích các 
phụ nữ trao đổi về các nhu cầu y tế của họ với một chuyên viên y tế. Nếu quý vị có bất kỳ quan ngại nào về sức khỏe của quý vị, quý vị nên tìm lời khuyên từ một cơ 
sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nếu quý vị cần sự chăm sóc khẩn cấp, quý vị nên tới Khoa Cấp Cứu gần quý vị nhất. © The Royal Women’s 
Hospital, Tháng Năm năm 2008


