Coroners Court
of Victoria

What do I do now?
Greek

Τι κάνω τώρα;
Τα πρώτα βήματα στην ιατροδικαστική διαδικασία
Αυτό το σύντομο φυλλάδιο εξηγεί τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε αφού ο θάνατος αγαπημένου σας ατόμου
έχει αναφερθεί στον ιατροδικαστή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία στο
1300 309 519 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.coronerscourt.vic.gov.au

Η ανάμιξη του ιατροδικαστή
Ο ιατροδικαστής ερευνά συγκεκριμένους θανάτους και πυρκαγιές για να βρει τις αιτίες τους. Δεν ερευνούν όλους τους
θανάτους, μόνο:
•
•
•
•
•

αυτούς που είναι απρόσμενοι αφύσικοι και βίαιοι, ή  προέρχονται από δυστύχημα ή τραυματισμό
αυτούς που συμβαίνουν απρόσμενα κατά την διάρκεια ή μετά από ιατρική επέμβαση
αυτούς που συμβαίνουν όταν το άτομο που αποβίωσε ήταν ‘υπό φροντίδα ή κράτηση’
όταν γιατρός δεν δύναται να υπογράψει πιστοποιητικό  θανάτου
όταν η ταυτότητα του ατόμου που αποβίωσε δεν είναι γνωστή

Αρχική επαφή
Το προσωπικό της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα πρώτα βήματα στην ιατροδικαστική
διαδικασία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν το αγαπημένο σας πρόσωπο αποβίωσε στην Μελβούρνη, θα μεταφερθεί στην
φροντίδα μας στο 57-83 Kavanagh Street, Southbank.
Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο αποβίωσε στην επαρχία της Βικτώριας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας πούμε
για το που φροντίζεται. Αυτό μπορεί να είναι σε περιφερειακό νοσοκομείο ή στο Southbank.
Θα σας στηρίξουμε αν θέλετε να το δείτε ή να μείνετε κάποιο χρόνο μαζί του.
Θα σας μιλήσουμε για το ποιος θα είναι η ‘πλησιέστερος συγγενής πρώτου βαθμού’. Οποιεσδήποτε τρέχουσες
επικοινωνίες για την έρευνα του ιατροδικαστή θα γίνονται μέσω αυτού του ατόμου ή μέσω του αποδεδειγμένου
αντιπροσώπου του.

Αναγνώριση
Ο ιατροδικαστής πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ατόμου που αποβίωσε. Μπορεί να σας ζητηθεί να
αναγνωρίσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να αναγνωρίσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο, πρέπει να είστε μέλος
της οικογένειας ή κάποιος που γνώριζε το άτομο καλά κατά το θάνατό του.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ιατρικές ή επιστημονικές εναλλακτικές μεθόδους. Θα σας
μιλήσουμε αν χρειάζεται αυτό.

Ιατρικές εξετάσεις
Ιατρικές εξετάσεις γίνονται για να βοηθήσουν στην εύρεση της αιτίας του θανάτου. Ακόμα και αν φαίνεται αυτονόητο,
είναι πολύ σημαντικό να ερευνήσουμε ακριβώς τι συναίβει.

Προκαταρτική εξέταση
Αφότου το αγαπημένο σας πρόσωπο περιέλθει στην φροντίδα μας, γιατρός ή παθολόγος θα το εξετάσει. Αυτή η
προκαταρκτική εξέταση είναι το λιγότερο παρεμβατική. Το προσωπικό της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας θα απαντήσει
σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να λάβουμε το ιατρικό ιστορικό του αγαπημένου
σας προσώπου ή άλλα στοιχεία, και μπορεί να χρειαστεί να σας μιλήσουμε για τις περιστάσεις γύρω από τον θάνατο.
Η αστυνομία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσει τον θάνατο. Βοηθούν τον ιατροδικαστή να
συγκεντρώσει όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται σχετικά με τον θάνατο.

Νεκροψία
Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει νεκροψία. Η νεκροψία – κάποιες φορές ονομάζεται μεταθανάτια – σκοπεύει
να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την αιτία του θανάτου. Είναι ένα είδος ιατρικής διαδικασίας που γίνεται από
παθολόγο.
Αν ο ιατροδικαστής πιστεύει ότι η νεκροψία είναι απαραίτητη θα επικοινωνήσουμε με ‘τον πλησιέστερο συγγενή
πρώτου βαθμού’ πρώτα. Αν έχετε αντίρρηση για την διεξαγωγή νεκροψίας, για παράδειγμα για θρησκευτικούς ή
πολιτιστικούς λόγους, ή έχετε άλλες ανησυχίες, σας παρακαλούμε ενημερώστε μας τότε για να ενημερώσουμε τον
ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής θα λάβει τις ανησυχίες σας υπόψη του και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πάλι για να
σας ενημερώσουμε για την απόφασή του.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις ιατρικές εξετάσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο 1300 309 519 και ζητήστε το
Γραφείο Αρχικών Ερευνών ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.coronerscourt.vic.gov.au

Προσωπικά αντικείμενα
Προσωπικά αντικείμενα – όπως είναι τα κοσμήματα, ρούχα και άλλα τιμαλφή - γενικώς κρατούνται από την αστυνομία
στον τόπο του θανάτου και μετά επιστρέφονται. Περιστασιακά, η αστυνομία μπορεί να κρατήσει κάποια αντικείμενα
για εγκληματολογική έρευνα. Αλλιώς τα προσωπικά αντικείμενα δίνονται στον εργολάβο κηδειών για επιστροφή.
Αν έχετε ερωτήσεις για τα προσωπικά αντικείμενα σας παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Σχεδιασμός και κηδεία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εργολάβο κηδειών οποιαδήποτε ώρα. Ο εργολάβος κηδειών θα διαμεσολαβήσει με
σας και το προσωπικό του δικαστηρίου και θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την κηδεία.

Οικογενειακή και κοινοτική υπηρεσία στήριξης
Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία παρέχει βραχύχρονη στήριξη και συμβουλές. Προσφέρουμε βοήθεια σε συγγενείς και σε
οποιονδήποτε άλλον επηρεάστηκε από τον θάνατο.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Οικογενειακή και Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης επικοινωνήστε μαζί μας στο
1300 309 519 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο: www.coronerscourt.vic.gov.au

Παίρνοντας πιστοποιητικό θανάτου
Ο ιατροδικαστής παρέχει στον Ληξίαρχο Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων στοιχεία για την αιτία του θανάτου οπότε ο
θάνατος να μπορεί να καταχωρηθεί και να εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.

Κανονικό πιστοποιητικό θανάτου
Εσείς ή ο εργολάβος κηδειών μπορείτε να παραγγείλετε κανονικό πιστοποιητικό θανάτου. Το Ληξιαρχείο Γεννήσεων,
Θανάτων και Γάμων θα ταχυδρομήσει το πιστοποιητικό σε σας η στο άτομο που έχετε υποδείξει αφού όλα τα στοιχεία
του θανάτου έχουν καταχωρηθεί.
Κανονικό πιστοποιητικό θανάτου συνήθως χρειάζεται για οικονομικούς και άλλους επίσημους λόγους ως αποδεικτικό
του θανάτου.

Προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου
Σε υποθέσεις που ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμα θεμελιώσει την αιτία του θανάτου, το Ληξιαρχείο Γεννήσεων,
Θανάτων και Γάμων μπορεί να εκδώσει προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου. Όμως, σαν προσωρινό πιστοποιητικό
θανάτου δεν αναφέρει την αιτία του θανάτου, μπορεί να μην γίνεται δεκτό για όλους τους επίσημους λόγους.
Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία μπορεί επίσης να παράσχει προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου επιβεβαιώνοντας ότι ο
θάνατος έχει επέλθει. Αυτό το προσωρινό πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό από όλους τους χρηματοοικονομικούς και ή
νομικούς φορείς για επίσημους λόγους.
Είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε με τον οργανισμό που συναλλάσσεστε για το αν θα δεχτούν προσωρινό
πιστοποιητικό θανάτου.

Χρήσιμα τηλέφωνα
(Εργάσιμες ώρες εκτός αν αναφέρεται αλλιώς)

Φίλοι Συμπόνιας Βικτώριας Inc. (Compassionate Friends Victoria Inc. )

1800 641 091

Οικογενειακή και Κοινωνική Υπηρεσία Στήριξης
(Family and Community Support Service)

1300 309 519

Ένωση Κοινοτικών Νομικών Κέντρων (Federation of Community Legal Centres)

(03) 9654 2204

Στήριξη σε Θανάτους στο Χώρο Εργασίας (Industrial Deaths Support) και Συνηγορία

(03) 9309 4453

Υπηρεσία Διερμηνέων

131 450

Υπηρεσίες Στήριξης σε Θλίψη της Mercy (Western (Mercy Western Grief Services)
Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης ΤΤΥ (National Relay Service TTY Service)

    (03) 9364  9838

133 677
(για άτομα με δυσκολία στην ακοή)
1300 555 727
(Μιλήστε και Ακούστε)

Ομάδα Στήριξης Οδικών Ατυχημάτων (Road Trauma Support Team)

1300 367 797
(24 ώρες)

Ληξιαρχείο Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων (Registry of Births, Deaths and  Marriages)

1300  369 367

State Trustees

(03) 9667 6319
1300 138 672
(από επαρχία)

Θάνατοι Βρεφών (SIDS and Kids Victoria)

1800 240 400

Φορέας Στήριξης Θυμάτων (Victims Support Agency )

1800 819 817

Νομική Βοήθεια Βικτώριας (Victoria Legal Aid )

(03) 9269 0234

Νομικές Υπηρεσίες για Ιθαγενείς (Victorian Aboriginal Legal Servicew)

(03) 9419 3888
1800 064 864
(24 ώρες)

Πληροφορίες για τα Δικαστήρια της Βικτώριας (Victorian Court Information)
και  Δίκτυο Πρόνοιας (Welfare Network)

Coroners Court of Victoria
57 - 83 Kavanagh Street Southbank 3006
T 1300 309 519 F 03 9682 1206
W www.coronerscourt.vic.gov.au

(03) 9603  7433
1800 681 614
(24 ώρες)

