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Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Elsősorban egészségügyi szakembereknek készült;
tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben pedig a szerző álláspontját-véleményét tükrözi. Tartalmának másolása, továbbadása,
továbbhasznosítása, terjesztése, a szolgáltatást jog- illetve szerződésszerűen igénybe vevőn kívüli felhasználása, harmadik személyek számára
elérhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatala nem megengedett; a benne foglalt információk,
eljárások és megoldások további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak előzetes írásbeli engedéllyel
történhet. A hirdetések és termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a felelősség kizárt. A felhasználás kizárólag a www.inspekcio.hu
honlapon található Általános Szerződési Feltételek szerint lehetséges. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti
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Melléklet

Nem kórházban történő – hatósági eljárás szükségességét fel nem vető halottvizsgálattal kapcsolatos aggályos gyakorlati szituációk, problémák

A kórboncolás szükségességének vagy mellőzésének variációi:
(táblázat)

Az igazságügyi, a hatósági és a kórboncolás főszabály szerinti elrendelése
okainak átfedései:
- kiemelve az átfedő kategóriák (táblázat)
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