Lấy một bản sao của Giấy chứng tử

Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ sẽ gửi một mẫu
đơn đến Cơ Quan Đăng Ký Sinh, Tử và Hôn Nhân cho
biết nguyên nhân cái chết. Một khi điều này xảy ra cái
chết được đăng ký chính thức. Bạn có thể có được
một bản sao của Giấy chứng tử từ Cơ Quan Đăng Ký
Sinh, Tử và Hôn Nhân hoặc giám đốc tang lễ có thể có
được một bản sao cho bạn.

Dịch vụ Tư Vấn về Khám Nghiệm Tử Thi

Dịch vụ Tư Vấn về Khám Nghiệm Tử Thi có trụ sở tại
Dịch Vụ Y Tế Khám Nghiệm Tử Thi và Khoa Học
Queensland ở Brisbane. Tư vấn viên có kỹ năng có thể
hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho thân nhân của những
người mà cái chết đang được điều tra bởi các nhân
viên khám nghiệm. Tư vấn viên có thể giúp trả lời các
câu hỏi về quá trình khám nghiệm và có thể cung cấp
thông tin về dịch vụ hỗ trợ địa phương.

Viện Nghiên Cứu và Phòng Ngừa Tự Tử Úc
(AISRAP)

Đại học Griffith qua AISRAP đã nghiên cứu để hiểu rõ
hơn bản chất của hành vi tự tử và những yếu tố góp
phần đưa đến việc tự sát. Mục đích của nó là để
quảng bá, tiến hành, và hỗ trợ các chương trình toàn
diện về hoạt động nghiên cứu để ngăn chặn hành vi
tự tử ở Úc. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cái
chết do tự tử đều rất quan trọng cho sự hiểu biết của
chúng ta về hành vi tự tử và cuối cùng là để phòng
ngừa. Thông tin này có lợi ích cho việc thúc đẩy nâng
cao nhận thức cộng đồng về việc tự tử và giảm sự kỳ
thị về vấn đề tự tử trong cộng đồng.

Thu thập thông tin

Bất kỳ thông tin nào bạn có thể chia sẻ sẽ giúp tiếp
tục nghiên cứu. Nó cũng có thể được sử dụng trong
việc phát triển các chương trình đào tạo cho người
làm việc trong lĩnh vực ngăn ngừa tự tử.
Thành viên của Sở Cảnh Sát Queensland đang hỗ trợ
AISRAP để thu thập thông tin này và nếu bạn đồng ý,
sự cho phép của quý vị sẽ được chuyển đến các nhà
nghiên cứu tại AISRAP và họ có thể liên lạc với bạn
nếu cần thêm thông tin. Tất cả các thông tin cá nhân
được cung cấp sẽ được giữ bí mật.
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HỎI THĂM CẢNH SÁT
Chi tiết của một sĩ quan cảnh sát thường nằm trên bìa trước
của tài liệu thông tin này. Nếu không có thì xin vui lòng liên
hệ với trạm cảnh sát địa phương để được giúp đỡ.
Ở Brisbane
Đội Hỗ Trợ về Khám Nghiệm Tử Thi
Ph: 3274 9197
Dịch Vụ Pháp Y và Khoa Học

CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
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DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ KHÁM NGHIỆM TỬ THI
Dịch Vụ Pháp Y và Khoa HọC Queensland
Ph: 3000 9342
Free call: 1800 449 171
Fax: 3274 9166
Email: fss_counsellors@health.qld.gov.au

(Reg. No.)

39 Kessels Road
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PHÒNG NGỪA VÀ NGHIÊN CỨU VỀ TỰ TỬ
Viện Nghiên cứu và Phòng Ngừa Tự Tử Úc (AISRAP)
Ph: 3735 3382
Website: www.griffith.edu.au/health/
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NHỮNG TỔ CHỨC HỖ TRỢ
Lifeline

Tại sao cần cảnh sát ở đây?
Có những trường hợp tử vong nhất định phải được
điều tra bởi các nhân viên khảo nghiệm. Chúng bao
gồm các trường hợp tử vong mà nguyên nhân không
rõ, các vụ tự tử đáng nghi ngờ, trường hợp tử vong
trong sự chăm sóc và những cái chết không tự nhiên
hay do bạo lực. Cảnh sát hỗ trợ các nhân viên khảo
nghiệm với điều tra.

Điều gì sẽ xảy ra bây giờ?

•

xác định nếu cái chết là một vấn đề cần được các
nhân viên khảo nghiệm để điều tra.

•

thu gồm một số thông tin sơ khởi về cái chết từ
gia đình, bạn bè và người làm chứng để cái chết
có thể được báo cáo cho các nhân viên điều tra.
Đôi khi cảnh sát có thể cần phải liên lạc với gia
đình một lần nữa để thu thập thêm thông tin chi
tiết hơn cho các nhân viên điều tra.

•

sắp xếp cho giám đốc tang lễ có hợp đồng với
chính phủ để đưa người quá cố đến nhà xác.

•

sắp xếp cho người chết được xác định chính thức.

Dich Vụ Tư Vấn và Hỗ Trợ Nạn Nhân Ph: 1300 139 703
Nhóm Hỗ Trợ Nạn Nhân Sát Nhân

Ph: 1800 774 744

SIDS and KIDS Qld

Ph: 1300 308 307

Hiệp hội Người sống sót đã
Ph: 1300 767 022

Những Người Bạn Từ Bi Qld
Salvocare
StandBy Brisbane

Ph: 3254 2657
Ph: 1300 363 622

Ph: 3250 1856/0438 150 180

Dịch Vụ Bệnh Tâm Thần Đa Văn Hóa
Brisbane

(Phone No.)

Khi cảnh sát được thông báo về một cái chết, họ sẽ:
Ph: 131 114

mất người thân vì Tự Tử

(Station)

Ph: 1800 188 189
Ph: 3167 8333

Vai trò của nhân viên điều tra là gì?

Với sự hỗ trợ của cảnh sát, các nhân viên khám
nghiệm sẽ điều tra cái chết với mục đích tìm hiểu về
người quá cố, họ đã qua đời ở đâu và lúc nào, họ đã
chết như thế nào và nguyên nhân y tế của cái chết.
Các nhân viên khám nghiệm cũng sẽ xem xét có nên
tổ chức một cuộc điều tra. Các nhân viên khám
nghiệm sẽ tham khảo ý kiến với gia đình về việc liệu
có cần tổ chức một cuộc điều tra. Một khi các điều tra
khám nghiệm tử thi đã được hoàn thành nhân viên
điều tra sẽ cung cấp một bản sao của bản kết quả
khảo nghiệm của họ cho gia đình.

Nhận diện chính thức

Nhân viên điều tra yêu cầu người chết chính thức
được nhận diện trước khi họ có thể được trả về cho
gia đình cho tang lễ. Cảnh sát thường sẽ dựa trên
nhận diện dựa trên hình dạng một người biết rõ người
chết ấy. Nếu không làm được điều nầy thì cảnh sát có
thể sử dụng các phương cách khác chẳng hạn như
dấu vân tay, xác định dùng răng hoặc DNA.

Xem mặt người chết

Xem mặt người chết tại dịch vụ tang lễ hoặc nhà
nguyện tang lễ khác với việc nhận diện chính thức
theo yêu cầu của cảnh sát. Việc xem mặt người chết
có thể được sắp xếp thông qua giám đốc tang lễ mà
bạn đã lựa chọn.

Vật dụng cá nhân

Trong một số trường hợp, vật dụng cá nhân được tìm
thấy trên người quá cố có thể cần phải được giữ lại
cho đến khi điều tra hoàn tất. Quần áo bị hư hỏng
hoặc bị ô nhiễm thường bị phá hủy sau khi người quá
cố đã được nhận vào nhà xác. Nếu bạn có bất kỳ câu
hỏi hoặc yêu cầu sự trả lại các vật dụng hoặc quần áo,
bạn nên nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát điều tra.

Thông tin về khám nghiệm tử thi

Khám nghiệm tử thi là một cuộc kiểm tra y tế chi tiết
của cơ thể được thực hiện bởi một bác sĩ được huấn
luyện đặc biệt hoặc một nhà nghiên cứu bệnh học.
Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện ngay sau khi
chết - thường vào ngày hôm sau và hầu như luôn luôn
trong vòng ba ngày làm việc. Trong quá trình khám
nghiệm tử thi, người đã qua đời được đối xử với lòng
tôn trọng và được chăm sóc để bảo vệ phẩm giá của
họ.

Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên điều tra sẽ
yêu cầu khám nghiệm tử thi được tiến hành để tìm
hiểu bằng cách nào và tại sao người ấy chết. Các nhân
viên điều tra có thể yêu cầu khám nghiệm tử thi bên
ngoài, khám nghiệm một phần nội bộ tử thi, khám
nghiệm đầy đủ nội bộ tử thi. Nhân viên điều tra quyết
định loại khám nghiệm tử thi nào là cần thiết dựa vào
hoàn cảnh của vụ án. Khám nghiệm tử thi bên ngoài
liên quan đến việc kiểm tra trực quan của cơ thể. có
thể chụp X-quang và mẫu máu và các chất lỏng khác
cũng có thể được dùng để thử nghiệm.
Khám nghiệm tử thi nội bộ liên quan đến việc kiểm tra
các cơ quan nội tạng của cơ thể. Trong quá trình kiểm
tra nội bộ, các cơ quan từ bụng, ngực và đầu được lấy
ra và khảo nghiệm. Khám nghiệm một phần nội bộ tử
thi liên quan đến việc kiểm tra nội bộ của các cơ quan
cụ thể hoặc các bộ phận của cơ thể mà thôi.
Các mẫu máu, dịch truyền và các mô có thể được
dùng để thử nghiệm và phân tích. Sau khi hoàn tất
việc kiểm tra khám nghiệm tử thi, các cơ quan trong
cơ thể sẽ được trả lại cho cơ thể. Tuy nhiên, đôi khi
nó có thể là cần thiết cho các bác sĩ giữ lại cơ quan
toàn bộ hoặc các bộ phận của cơ thể như não hoặc
tim để kiểm tra chi tiết và kiểm tra.
Lợi ích của việc khám nghiệm tử thi nội bộ là nó có
thể cung cấp một sự hiểu biết chi tiết về nguyên nhân
cái chết, kể cả các bệnh trạng cơ bản mà các thành
viên trong gia đình cần biết rõ. Cũng cần lưu ý rằng
trong một số trường hợp, không thể được xác định
được nguyên nhân y tế của cái chết nếu không khám
nghiệm tử thi nội bộ. Trong những trường hợp này,
nếu không khám nghiệm tử thi nội bộ thì Giấy chứng
tử sẽ ghi nguyên nhân cái chết là "không xác định".
Các bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa bệnh lý khám
nghiệm tử thi sẽ cung cấp một bản báo cáo chi tiết
đến các nhân viên điều tra. Nếu bạn muốn có một bản
sao của báo cáo khám nghiệm tử thi, bạn sẽ cần phải
viết thư cho các nhân viên điều tra.

Những lo ngại về khám nghiệm nội bộ tử
thi

Trước khi ra lệnh khám nghiệm tử thi nội bộ, một
nhân viên điều tra phải để ý đến những nỗi lo ngại
của gia đình. Nếu bạn có mối lo ngại về việc khám
nghiệm nội bộ tử thi, bạn cần phải thông báo cho các
nhân viên điều tra càng sớm càng tốt và bày tỏ quan
điểm của bạn.

Bạn có thể làm điều này bằng cách nói cho cảnh sát
biết hoặc liên hệ với văn phòng của nhân viên điều
tra. Nhân viên điều tra cần phải liệt kê những mối
quan tâm của bạn, nhưng quyết định cuối cùng về
việc khám nghiệm tử thi nội bộ là cần thiết hay không
là tùy ở các nhân viên điều tra. Nếu nhân viên điều tra
quyết định rằng việc khám nghiệm nội bộ tử thi là cần
thiết thì họ phải cung cấp cho bạn một bản sao của
lệnh khám nghiệm tử thi. Bạn có thể nộp đơn xin Tòa
Án Tối Cao để xem xét lại các quyết định của nhân
viên điều tra. Bạn có thể muốn tìm kiếm sự tư vấn
pháp lý về vấn đề này.

Duy trì nội tạng và mô sau khi khám nghiệm

Những mẫu mô nhỏ thường được giữ để thử nghiệm
thêm. Trong một số trường hợp, toàn bộ các nội tạng
hoặc các bộ phận của cơ thể như não hoặc tim cần
phải được giừ lại để thử nghiệm thêm và phân tích.
Các cơ quan này sẽ được giữ lại cho đến khi các nhà
nghiên cứu bệnh học đã tiến hành các xét nghiệm cần
thiết. Trong một số trường hợp rất phức tạp, việc này
có thể mất vài tuần.
Nếu các nội tạng cần phải được giữ lại thì gia đình sẽ
có cơ hội để bày tỏ quan điểm của họ. Các nhân viên
điều tra phải xem xét bất kỳ mối lo lắng của gia đình
và sẽ cho phép các nội tạng trong cơ thể được giữ lại
chỉ khi nào nó thực sự cần thiết cho việc điều tra.
Tham tán từ Dịch vụ Tư Vấn về Khảo Nghiệm Tử Thi
sẽ thảo luận về việc trả lại cơ quan hoặc một bộ phận
cơ thể với gia đình. Gia đình có thể quyết định trì hoãn
đám tang cho đến khi việc thử nghiệm hòan tất hoặc
có thể quyết định để chôn hoặc thiêu các cơ quan
trong cơ thể ở giai đoạn sau.

Tổ chức tang lễ

Sau khi việc khám nghiệm tử thi được hoàn tất và
nhân viên điều tra hài lòng rằng không cần thiết để
giữ cơ thể để xét nghiệm hoặc kiểm tra kỹ hơn, các
nhân viên điều tra sẽ ký giấy điều tra viên cho phép tử
thi được trả về để mai táng "sau đó cơ thể có thể
được trả về cho gia đình để làm lễ tang. Cơ thể
thường được chuyển giao cho giám đốc tang lễ đã
được gia đình lựa chọn.
Cảnh sát phải sử dụng giám đốc tang lễ có hợp đồng
với chính phủ để vận chuyển người chết đến một nhà
xác để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình không
cần phải sử dụng giám đốc tang lễ có hợp đồng với
chính phủ.

