Patologinės anatomijos tyrimas (sin.
autopsija, skrodimas) – tai pomirtinis mirusio
ligonio tyrimas, atliekamas siekiant nustatyti mirties
priežastis, ligos pobūdį ir jos komplikacijas. Šie
tyrimai leidžia nustatyti diagnostikos ir gydymo
kokybę, jų metu sukauptos žinios padeda gydant
kitus ligonius.
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Autopsiją atlieka gydytojas patologas.
Autopsijos makroskopinis tyrimas trunka 2-4
valandas.
Prieš pradėdamas tyrimą, gydytojas patologas
analizuoja ligos istorijos duomenis ir su gydžiusiais
gydytojais aptaria klinikinius ligos požymius bei
diagnostines problemas. Skrodimo metu tiriami
išoriniai ir vidiniai ligos požymiai organizme,
paimami organų pavyzdžiai mikroskopiniam
ištyrimui.
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Autopsijos galutinės išvados (diagnozė ir
epikrizė) būna žinomos po detalaus mikroskopinio
audinių ir organų ištyrimo (vidutiniškai po 30 dienų),
sudėtingais atvejais (kai reikalingi papildomi tyrimai
ir konsultacijos – po 90 dienų). Išvados pateikiamos
ir su jomis artimieji gali susipažinti ASPĮ, kurioje
ligonis mirė, kreipiantis į pacientą gydžiusį gydytoją
arba kitą įgaliotą ASPĮ atstovą.
Būtinieji autopsinio tyrimo veiksmai
atliekami taip, kad tai nekliudytų tolimesnėms
mirusiojo kūno išsaugojimo procedūroms.
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ATMINTINĖ
MEDICINOS PERSONALUI
IR
MIRUSIO PACIENTO
ARTIMIESIEMS

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareigas
pacientui mirus reglamentuoja Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymais
(1998-12-11 ir 2015-01-01).

1. Pacientui mirus, asmens sveikatos priežiūros
įstaiga (toliau – ASPĮ) ne vėliau kaip per dvylika
valandų apie tai praneša jo šeimos nariams, jo
įstatyminiams atstovams arba paciento prieš mirtį
nurodytiems asmenims (toliau – artimieji).
2. Mirusio paciento kūnas ASPĮ, kurioje jis mirė,
saugomas ne ilgiau kaip 2 valandas. Tolimesniam
saugojimui palaikai pervežami į Valstybinį
patologijos centrą, VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos filialą (toliau –
Valstybinis patologijos centras) ir laikomi šaldytuve.
Transportavimą organizuoja ASPĮ, kurioje pacientas
mirė, budintis personalas.
3. Valstybiniame patologijos centre mirusiojo
paciento kūnas saugomas iki kol jį atsiims mirusiojo
artimieji.
4. Autopsijos atlikimo klausimus pacientą gydęs
arba budintis gydytojas derina su mirusiojo
artimaisiais ir pildo formą 017-1/A (paciento
pomirtinio tyrimo skyrimo aktas, 2004-10-12
įsakymas Nr. V-739).
5. Sprendimą atlikti autopsiją ar jos atsisakyti
priima ASPĮ, kurioje pacientas gydėsi, vadovai,
pažymėdami tai formoje 017 - 1/A.
6. Autopsija Valstybiniame patologijos centre
atliekama ne anksčiau kaip praėjus šešioms
valandoms po paciento mirties ir turint tinkamai
užpildytus dokumentus:
· paciento ligos istoriją;
· paciento pomirtinio tyrimo skyrimo
aktas f 017 - 1/A.
7. Autopsija trunka 2 - 4 valandas. Gydytojas
patologas, atlikęs autopsiją, išrašo mirties liudijimą.
Artimieji, atsiimdami palaikus ir mirties liudijimą,
privalo pateikti savo asmens dokumentą.

8. Jei autopsija neatliekama, medicininį mirties
liudijimą išrašo pacientą gydęs arba budintis
gydytojas ASPĮ, kurioje pacientas mirė. Mirusiojo
artimieji, atvykę atsiimti palaikų, Valstybiniame
patologijos centre turi pateikti :
· savo asmens dokumentus;
· mirties liudijimą.

9. Artimųjų prašymu Valstybiniame patologijos
centre atliekamas mirusiojo palaikų sutvarkymas
(paruošimas šarvojimui).
10. Autopsijų Valstybiniame patologijos centre
atlikimo laikas:
darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
šeštadieniais nuo 9.00 iki 12.30 val.
sekmadieniais autopsijos neatliekamos.
11. Mirusiuosius galima atsiimti:
darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.00 val.
sekmadienis - nedarbo diena.
12. Informacija apie autopsijų atlikimo laiką,
trukmę, palaikų atsiėmimą ir kitus susijusius
klausimus teikiama:
Valstybinis patologijos centras,
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialas
P. Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius
tel. 8 5 272 06 68, mob. tel. 8 675 26620
mob. tel. 8 615 10350

