
Bu bilgiler, bebeği Royal Women’s Hospital’da 
ölmüş olan aileler ile ilgilidir. Bu bilgilerden 
bazılarının başka yerdeki ailelerle ilgili 
olmalarına karşın, tüm hastaneler aynı 
yöntemleri uygulamaz.

Neden otopsi sağlıyoruz
Otopsinin amacı, bebeğinizin ölüm nedeni ya da 
size bildirilen tanı konusunda olabildiğince çok bilgi 
edinmektir. Bu inceleme, perinatal patolog olarak 
tanımlanan bir tıp uzmanı tarafından bebeğinizin 
değerlendirilmesini içerir. Perinatal patologlar, 
özellikle bebek otopsilerinde deneyim ve eğitim 
sahibidirler. Bebeğinize her zaman azami titizlikle, 
dikkatle ve saygıyla davranılacaktır.

Royal Women’s Hospital’da, otopsinin herhangi 
bir türü sizin izniniz alınmadan uygulanmaz. 
Bu konudaki kararınızın, herhangi bir tür otopsi 
uygulamasını istememeniz durumunda 
dahi, hastanenin izin formuna 
kaydedilmesi gerekmektedir. 

Belirli durumlarda konunun adli tabibe havale 
edilmesi gerekli bulunmaktadır. Bu durumda, 
otopsinin düzenlenmesi adli tabibin sorumluluğu 
kapsamındadır. Ender rastlanan bu durumlarda, 
uygulamadan önce her zaman için sizinle 
görüşülmesi gerekir. 

Otopsi, bebeğinizin ölümünden sonra olabilecek en 
kısa süre içinde uygulanır. Bu uygulama genellikle 
bir ya da iki iş günü içinde düzenlenir.

Otopsinin değişik türleri
Otopsiden sağlanabilecek bilgilerin miktarı, 
yeğlenen otopsi türüne bağlı bulunmaktadır.

Otopsi türleri aşağıda açıklanmaktadır:
Tüm otopsi
Bir perinatal patalog tarafından bebeğinize tüm 
dış ve tüm iç inceleme uygulanır. İç inceleme, 
patolog tarafından bebeğin iç organlarının ve 
beyninin dikkatle dışarı çıkarılmasını içeren 
ameliyat işlemidir. Bu organlar, yerlerine geri 
koyulmadan önce etraflıca incelenir (başka şekilde 
uygulanmasını istememiş olmanız kaydıyla). 
Analiz edilmek amacıyla, küçük doku örnekleri 
alınır ve saklanır. Bu işlem, tamamına en yakın 
biçimde değerlendirmeyi ve en ayrıntılı bilgileri 
sağlamakla birlikte, belirli bir ölüm nedenini yine 
de açıklayamayabilir.

Sınırlı otopsi
Bir perinatal patalog tarafından bebeğinize 
tüm dış ve ilgi duyulan belirli iç bölümlerin 
sınırlı incelemesi uygulanır. Hangi organların 
inceleneceği konusunda, doktorunuza danışarak 
siz karar vereceksiniz. Mikroskopik analiz için 
küçük doku örnekleri alınır ve saklanır.

Dış otopsi
Bir perinatal patalog tarafından yalnızca tüm dış 
inceleme uygulanır. Bu işlemde, hiçbir iç inceleme 
yapılmaz ya da doku örneği alınmaz. 

Tüm inceleme türleri, röntgenleri, MRI (ayrıntılı 
iç görüntüsü sağlayan – Manyetik Rezonans 
Görüntülemesi [Magnetic Resonance Imaging]) 
ve fotoğrafları içerir.

Hiç otopsi uygulanmaması
Bir perinatal patalog tarafından, kurallara uygun 
biçimde herhangi bir incelemede bulunulmamasını 
yeğleyebilirsiniz.

Tüm otopsi uygulamasıyla en çok bilginin 
elde edilmesi nedeniyle otopsiden sağlanacak 
bilgi düzeyi, incelemenin ne kadar kapsamlı 
oluşuna bağlıdır. 

Otopsinin avantajları ve dezavantajları
Otopsinin avantajları 
• ölüm nedeni konusunda bilgi sağlar ya da ölüme 

neden olmayan hususları ortaya çıkarır
• bebeğinizin hamilelikle ilgili yaşını doğrular
• bebeğinizin cinsiyetini doğrular
• ölümün yaklaşık zamanını belirler
• genetik ya da bedensel sorunların etkisini açıklar
• gelecekteki hamileliklerle ilgili olası riskler 

konusunda bilgi sağlar
• ana ve bebeklere ileriye dönük yardımcı olmak 

amacıyla, araştırmalar kanalıyla bilgi sağlar.

Otopsinin dezavantajları 
• otopsi her zaman ölüm nedenini 

belirleyemeyebilir.
• otopsi, özellikle organ ve doku örneklerinin 

incelenmesi durumunda, tüm testlerin 
tamamlanması için geçecek zaman nedeniyle, 
cenazenin kaldırılma düzenlemelerini 
geciktirebilir. Sözkonusu test işlemlerinin 
sürdürülüp sürdürülmemesi ya da cenaze 
tarihinin ertelenmesi ya da dokuların/organların 
ileri bir tarihte gömülmesi/yakılması konularında 
karar verebilirsiniz.
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• iç incelemeden sonra, bebeğinizde yara izi/izleri 
bulunacaktır. Bu izler, bebek giydirildikten sonra 
fark edilmeyecektir.

• bazı aileler, tüm otopsiden sonra bebeklerine 
dokunduklarında değişiklik farkettiklerini 
söylemektedir.

Dokunun saklanması
Bir otopside alınan herhangi bir dokunun hastaneler 
tarafından en az 23 yıl saklanması konusunda 
yasal zorunluk bulunmaktadır. Bunun nedeni, 
gelecekte bebeğinizle ilgili asıl tanı konusunda 
herhangi bir soruşturma istenmesi durumunda, 
gereken araştırmanın uygulanabilmesini 
sağlamaktır. Ayrıca saklanmış olan doku, 
perinatal ölümü inceleyen araştırmacıların 
çalışmaları için de sağlanır.

• araştırmacılar, hastanenin etik komitesinin onayı 
olmadan dokuyu kullanamazlar

• araştırma, tanı ve gelecekte ana ve bebeklerin 
tedavisi konularında yardımcı olabilir. 

Kararınız
Otopsi incelemesi konusunda bir doktor sizinle 
görüşecek ve size sorular sorma ya da olabilecek 
kaygılarınızı açıklama olanağı sağlayacaktır. 
İzin verme ya da vermeme konusunda bir karara 
varmadan önce, tüm sorularınızın yanıtlanmış 
olması önemlidir.

Seçimin doğrusu ya da yanlışı yoktur ve son 
kararınız, bebeğinizin yaşına ya da ölümü oluşturan 
koşullara bağlı bulunabilir. Ayrıca kararınız, 
kişisel değer yargılarınızla ve inançlarınızla da 
ilgili olabilir.

Otopsi sonrası
Otopsi çoğunlukla, ölümü izleyen bir 
ya da iki iş günü içinde tamamlanır. 
İşlemin tamamlanmasından sonra, 
hastanede ya da cenaze yöneticisiyle birlikte 
bulunduğunuz sırada bebeğinizi görmeniz 
ve kucaklamanız da olasıdır.

Perinatal patalog, inceleme sonucunda sağlanan 
bulguları ayrıntılı biçimde açıklayan bir rapor 
yazacaktır. Bu rapor çoğunlukla 8 ile 12 hafta 
içinde tamamlanır. Bebeğinizin Royal Women’s 
Hospital’da doğmuş olması ya da Yeni Doğan 
Bebeklerin Yoğun ve Özel Bakım bölümünde bakım 
görmüş bulunması durumunda, sağlanan bulgular 
konusunda kıdemli bir doktor (doğum uzmanı ya 
da pediyatrist) ile görüşmek üzere size durumu 
izleme randevusu sağlanacaktır. Bunun yerine, 
raporun kendi doğum uzmanınıza ya da pratisyen 
hekiminize gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Genel bakış
• Otopsi, bebeğinizin ölüm nedeni konusunda 

daha çok bilgi sağlayabilir.
• Otopsi, izniniz alınmadan uygulanmayacaktır.
• Otopsi ile ilgili izninizin, hastane izin formuna 

kayıt edilmesi zorunludur.
• Otopsinin ne kadar ayrıntılı olmasını istediğinize 

siz karar verebilirsiniz.
• Otopsi sonuçlarının alınması 8 ile 

12 hafta sürebilir. 
• Alınan herhangi bir doku en az 23 yıl saklanır.

Daha fazla bilgi edinmek için
Bu bilgi metninde yer almış olan herhangi 
bir konu ile ilgili olarak görüşmek istemeniz 
durumunda, (03) 8345 2000 (santral) numaralı 
telefondan Women’s hastanesini arayın ve ölüm 
ve yas görevlisine ya da size bakım sağlanmış 
bulunan koğuş/bölüme bağlamalarını isteyin. 
Otopsiler ve Adli Tabip ile ilgili bilgi almak için, 
1300 309 519 numaralı telefondan Eyalet Adli 
Tıp Ofisi’ni arayabilirsiniz.
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Women’s sigara içilemeyen bir hastanedir. Daha fazla bilgi edinmek ve destek için, www.quit.org.au adresli websitesini ziyaret edin. 

Yadsıma: Royal Women’s Hospital, bu bilgi metninde sağlanmış bulunan ya da buraya referans yoluyla katılmış olan bilgi ya da tavsiye (ya da böyle 
bilgi ya da tavsiyelerin kullanımı) nedeniyle, herhangi bir kişiye karşı sorumluluk kabul etmez. Bu bilgileri, onlara erişen tüm kişiler tarafından ilintileri ve 
doğrulukları açısından değerlendirme sorumluluğunu üstlenecek oldukları anlayışıyla sağlamış bulunmaktayız. Kadınlar, sağlık gereksinimlerini bir sağlık 
uzmanı ile görüşmeye özendirilmektedirler. Sağlığınızla ilgili kaygılarınızın bulunması durumunda, sağlık bakımı sağlayan bir kişi ya da kuruluştan tavsiye 
almanız ya da acil bakıma gerek göstermeniz durumunda, size en yakın hastanenin Acil Servis’ine gitmeniz gerekir. © Royal Women’s Hospital, Mayıs 2008


