Załącznik nr 7
do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Wniosek do zastępcy dyrektora ds. klinicznych o wykonanie bądź odstąpienie od badania pośmiertnego
Warszawa, dnia…………………………….
…………………………………
(Pieczątka oddziału)

Do
Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych
Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) wnioskuję o:
dokonanie
zaniechanie dokonania
sekcji zmarłego Pacjenta:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Numer kartoteki

Data zgonu

Uzasadnienie ustawowe wniosku o dokonanie sekcji (dopuszczalny sprzeciw przedstawiciela ustawowego):
zgon Pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala
Uzasadnienie ustawowe wniosku o dokonanie sekcji obligatoryjnie, zgodnie z:
Art. 31 ust. 4 pkt. 1: przypadki określone w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz
aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie
Art. 31 ust. 4 pkt. 2: przyczyny zgonu nie można określić w sposób jednoznaczny
Art. 31 ust. 4 pkt. 3: przypadki określone w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi
Uzasadnienie wniosku o zaniechanie sekcji:

Podpis i pieczątka Kierownika Kliniki lub Oddziału

Decyzja Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych
Warszawa, dnia ……………………….
Zarządzam:

dokonanie

Imię i nazwisko

zaniechanie dokonania

sekcji zmarłego pacjenta

Numer kartoteki

Podpis i pieczątka Zastępcy Dyrektora ds.
Klinicznych

Informacja dla Przedstawiciela ustawowego dotycząca badania pośmiertnego:
Badanie pośmiertne (sekcja zwłok) jest specjalistycznym badaniem lekarskim całego ciała, którego celem jest wyjaśnienie
etiopatogenezy choroby oraz mechanizmu i przyczyny zgonu pacjenta.
W czasie badania lekarz patomorfolog może zdecydować o konieczności zabezpieczenia materiału tkankowego, w tym
również narządu lub jego części do dalszych badań (makroskopowych i mikroskopowych w tym histochemicznych,
immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych, molekularnych i innych).
Zabezpieczony materiał podlega archiwizacji w Zakładzie Patologii zgodnie z zasadami przyjętymi dla postępowania
z materiałem tkankowym skierowanym do badania patomorfologicznego/ histopatologicznego. Może on zostać
wykorzystany w terminie późniejszym, o ile pojawią się nowe możliwości diagnostyczne wynikające z postępu wiedzy
medycznej. O konkluzjach diagnostycznych wynikających z przeprowadzonych badań rodzice lub opiekunowie zostaną
każdorazowo poinformowani przez IPCZD.

Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

